
  یيالتقاطی گری و ديالکتيک قهقرا    

  برای به رسميت شناسی رويزيونيسم 
  »گشتاورد مارکسيسم، به مثابۀ بعد تاريک مبارزۀ طبقاتی«نقد کتاب 

  

 )آذرخش(جمعی از کمونيست های ايران 

  ٢٠١٠دسامبر  ۵، ١٣٨٩ رآذ ١۴

 از »ک مبارزۀ طبقاتی، به مثابۀ بعد تاريگشتاورد مارکسيسم«ماه پيش کتابی زيرعنوان  شش حدود

يعنی بيش از ، ١٣٨٨تاريخ نوشته شدن کتاب، آبان ماه (شيدا بافراست بر روی چند سايت منتشر شد 

ل بسيار مهم مبارزۀ طبقاتی طرح شده و مورد بحث يدر اين کتاب شماری از مسا). يک سال پيش است

ه در پيوند نزديک با موضوعات ک –ل بسيار مهم ديگر يهمان گونه که برخی از مسا ،قرار گرفته اند

صرف نظر از ديدگاه ها و تحليل بافراست  !با غياب خود می درخشند –طرح شده از جانب او هستند 

نفس  –که نقد آنها موضوع اصلی اين نوشته را تشکيل می دهد  –ل مهمی که طرح کرده يدر مورد مسا

  .ل از جانب او کاری شايستۀ قدردانی استيطرح اين مسا

چند شمار زيادی از ديدگاه های بافراست ويژۀ او هستند و يا دست کم بدين صراحت از جانب  هر

اما مبانی فکری و به ويژه روش تحليل او در ميان بخشی از فعاالن جنبش  ،ديگران مطرح نشده اند

ج يابه همان نت ،همان روش بردرايج اند و احتمال اينکه کسان ديگری با تکيه بر همان مبانی و کار

، چنانکه در اين نوشته خواهيم ديد، چيزی جز به رسميت شناسی »جينتا«اما اين . برسند کم نيست

تعينی از «، »موتور محرک مارکسيسم«، »نوعی مارکسيسم« که بافراست آن را(رويزيونيسم 

و غيره می » سرشت دوم مارکسيسم«، »برادر دوقلوی مارکسيسم«، »دگرِ  مارکسيسم«، »مارکسيسم

چون به تعارض و آشتی ناپذيری بين  ،بی پايه و اساس است در تئوریچنين استنتاجی . نيستند) نددا

 جنبش کارگری در خو نيز به واقعيات تاري) رويزيونيسم ها( اصول رويزيونيسمو  اصول مارکسيسم

ر دچنين ديدگاهی . مورد شکل گيری رويزيونيسم و شيوۀ برخورد مارکسيست ها بدان بی توجه است

راهگشای ورود و تقويت انواع رويزيونيسم در سازمان ها و احزاب مارکسيستی است و درست  عمل

که گويا در جستجوی راهکاری برای محدود  ،قرار می گيرد بافراستنقطۀ مقابل هدف اعالم شدۀ در 

  .کردن پايگاه و دامنۀ نفوذ رويزيونيسم است
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نامی می  مبانی مارکسيسم واصول ، نه از )A4طع به ق(صفحه ای خود  ٢۵۴بافراست در تمام کتاب 

رابطۀ ) انضمامی(تا بتواند به طور کنکرت ) رويزيونيسم ها( اصول و مبانی رويزيونيسمبرد و نه از 

نشان دهد که چگونه رويزيونيسم از مارکسيسم و يا  يک موردبين آنها را تحليل نمايد و حداقل 

يک تئوری در زمينه در يک قانون، در يک اصل، در يعنی (مارکسيسم از رويزيونيسم زاده می شود 

يک تاکتيک و يا در يک استراتژی، در و  ،سياسیمبارزۀ طبقاتی، ، های فلسفی، اقتصادی، تاريخی

و يا يکی نفی ديالکتيکی  استکه مارکسيسم سرچشمۀ رويزيونيسم و يا به عکس  نداده استنشان 

رتکب يک رشته اشتباهات تاريخی می شود که در اين نوشته افزون بر اين، بافراست م). استری ديگ

  . نها پرداخته شده استآبه نقد 

تعينی از «، »موتور محرک مارکسيسم«، »نوعی مارکسيسم«به رسميت شناسی رويزيونيسم همچون 

و غيره، » سرشت دوم مارکسيسم«، »برادر دوقلوی مارکسيسم«، »دگرِ  مارکسيسم«، »مارکسيسم

راست آموزش می دهد، عالوه بر ارتکاب خطاهای تئوريک و رايج کردن آنها، يعنی چنانکه باف

هرچند کلمۀ مدارا به حد (ندارد  با رويزيونيسم ی آگاهانهمدارامعنی ديگری جز  در عملبدآموزی، 

ل يبرای رويزيونيسم قاجايگاهی مهم در حزب «و خود بافراست تأکيد دارد که بايد  کافی قوی نيست

اين امر به ويژه در . راه را برای رشد انواع رويزيونيسم باز می گذاردچنانکه گفتيم و ) ١١۵ص (» شد

مبانی سوسياليسم  چيز نياز به روشن شدن اصول و ش کمونيستی ايران بيش از هربط کنونی که جنيشرا

لتقاطی گری، علمی و مرزبندی با انواع رويزيونيسم و سوسياليسم های غير پرولتری دارد و مبارزه با ا

، اشتباهی باشدی، شکاکيت و الادری گری بايد سرلوحۀ کار پيشروان جنبش کمونيستی يبينش قهقرا

گونه مدارا با بانی مارکسيسم و هرگونه کم بها دادن به اصول و ميطی هردر چنين شرا. وخيم است

دادن به اپورتونيسم  بال و غيره جز پر و» تحليل ديالکتيکی«و » بينش علمی«رويزيونيسم تحت عنوان 

  . های مختلف که جريان غالب را در جنبش کارگری و دموکراتيک ايران تشکيل می دهند نيست

از اينکه بافراست چه نيتی داشته و  غتحليل و نتيجه گيری های بافراست، به طور عينی، يعنی فار

اين وعده که روزی، پس از دارد، فراخوانی برای به رسميت شناسی رويزيونيسم و مدارا با آن است با 

خواهد رسيد و تا آن زمان بايد آن را  حساب قطعی با آن فرا ه، زمان تسوي»پخته شدن رويزيونيسم«

طرد  البته پس از. پذيرفت» حزب انقالبی پرولتاريا«و بخشی از » نوعی مارکسيسم«همچون 

زيونيسم به سوسيال امپرياليسم که از نظر بافراست تنها هنگامی بايد صورت گيرد که روي(رويزيونيسم 

يعنی ظهور و شکل يابی رويزيونيسمی جديد و همان  ،باز اين دور) يا انحالل طلبی و غيره تبديل شود

. بايد از سر گرفته شود و به شکل نامحدودی تکرار گردد ،ی بافراستيادعا ۀروند وحدت و مبارز



3 

 

ی مارکسيسم و حتی شکل گيری يباعث نوزا بافراست اين روند را روند تکامل مارکسيسم می داند که

  .اصول آن می شود

نها و ضرورت دفاع از اصول و مبانی آضرورت روشن کردن اين بدآموزی ها و ريشه های 

، به مثابۀ بعد گشتاورد مارکسيسم «مارکسيسم ما را برآن داشت تا نقدی بر اساسی ترين ايده های 
جنبش کارگری و کمونيستی ايران قرار دهيم که در پيش رو در اختيار فعاالن  »تاريک مبارزۀ طبقاتی

دامنۀ اين نقد از ايده های بافراست فراتر می رود و مبانی نظرات و به ويژه روش او را نيز فرا . داريد

به رد نظرات نادرست بافراست و يا نشان دادن  طبيعی است که ما صرفًا. می گيرد که خاص او نيست

ل مورد بحث توضيح داده يکرده ايم و نظرات مثبت و ايجابی خود را نيز در مساص روش او اکتفا نينقا

روشن است که با توجه به هدفی که در پيش رو نهاده ايم از برخورد به اين نوشته، نقد و رد  . ايم

  .استقبال می کنيم اشتباهات آن و يا پيشنهادهای اصالحی در زمينۀ محتوا و شکل آن قويًا

 ***  

طرح و مدعی  »، به مثابۀ بعد تاريک مبارزۀ طبقاتیگشتاورد مارکسيسم«راست در کتاب خود شيدا باف

» مارکسيسم«نظريه ای که او ظاهرًا در نتيجۀ بررسی روند تحوالتی که در : است» نظريه«ارائۀ يک 

ا ام ،به دست نمی دهد» گشتاورد مارکسيسم«بافراست، تعريف روشنی از . رخ داده به آن رسيده است

از فحوای کالم و البالی حرف هايش معلوم می شود که منظورش از گشتاورد، حرکت َدَورانی از خود 

هم انطباق می يابند بدين طريق  بر) يا غايت(به خود است، حرکتی ديالکتيکی که در آن مبدأ و مقصد 

خود را به وجود  يعنی ضد ،طی روندی از خود بيگانه می شود) يا ذهن، انديشه، آگاهی(که پديده، شئ 

و (، دوباره به خويش در کيفيتی ديگر »نفی نفی« می آورد و در مبارزه با ضد خود و در پايان روندِ 

بافراست می . دوباره آغاز می شوديا مارپيچی حلزونی  باز می گردد و اين حرکت دورانی،) باالتر

ص (» سازد می پديدار خودش ار رويزيونيسم خويش، گشتاورد از دور هر در ... مارکسيسم«: نويسد

  ).تکيه بر کلمات از ما است،  ۴٣

که از نظر او تضاد مارکسيسم با رويزيونيسم به  –بافراست برآن است که تضاد درونی مارکسيسم 

تاکنون به درستی شناخته نشده و گشتاورد مارکسيسم، يعنی تقسيم  –است  تضادی ديالکتيکیمثابۀ 

زيونيسم، مبارزۀ بين اين دو و بازگشت مارکسيسم به خود، ُبعِد تاريکی مارکسيسم به مارکسيسم و روي

هر چند لنين و لوکاچ و گرامشی  ،که کسی آن را به طور کامل نفهميده است ،از مبارزۀ طبقاتی است

ی فلسفی از سير يگره گشا«می خواهد به » با فروتنی«بافراست . ی در اين زمينه برداشته انديگام ها
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را همچون نظريه ای بديع و » نظريۀ گشتاورد مارکسيسم«بپردازد و ) ١٢٨ص (» يسمحرکت مارکس

 . توضيح دهد) و احتماال در جلدهای بعدی آن(دوران ساز در جلد يک کتاب خود 

  :ما در اين نوشته موارد زير را مورد بررسی قرار می دهيم

تا آنجا که به  »طبقاتی زۀمبار تاريک بعد به مثابۀ مارکسيسم، گشتاورد«مضمون اصلی کتاب  .١

 مسألۀ ساختار حزب و رويزيونيسم مربوط می شود

 درک بافراست از مارکسيسم  .٢

  درک بافراست از رويزيونيسم .٣

 فراستونيسم و تقابل آن با درک بادرک لنين از رويزي .۴

 فراسترويزيونيسم و تقابل آن با درک بادرک لوکزامبورگ از  .۵

 اشتباهات تاريخی بافراست .۶

 فلسفی بافراست اشتباهات .٧

در مورد حزب طبقۀ کارگر و درک يک جانبۀ او » مدل مارکس و انگلس«درک مبهم بافراست از  .٨

  از حزب لنينی

 »مارکسيسم گشتاورد نظريۀ« نتايج سياسیجمع بندی کلی و  - ٩

  »...گشتاورد«مضمون اصلی کتاب   -١
  

  :چنين است» ...گشتاورد «مضمون اصلی کتاب 

 به جديدی نيرومند عامل واقع در امپرياليسم، به آزاد رقابت داری سرمايه گيرو فرا جهانی گذار با«

 تغيير اين ،)لنين اعتقاد به( لذا. است رويزيونيسم که همان گرديده وارد پرولتاريا طبقاتی مبارزه فرايند

 طرح دبه بع اين از که مفهوم آن است به تازه، مؤلفۀ اين ظهور و طبقاتی مبارزۀ ابژکتيو شرايط در

 حرفه ای، انقالبيون حزب به بايد و نيست ديگر جوابگو ای، توده ساختارحزب درباب انگلس و مارکس

  .)۴ص (» يابد تغيير

 دل از که است مارکسيسم خود از ای پاره«و » نوعی مارکسيسم«بافراست بر آن است که رويزيونيسم 

 طبقاتی، ۀمبارز فرايند در استقالل به را دکوشد خو می يعنی کند می بيگانگی آن با ولی آمده بيرون آن
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 و گيرد را به دست امور کنترل و نمايد تعيين را انقالبی حزب کّلی مشی کوشد خط می کند؛ ابراز

 به را رويزيونيسم آنكه نه حال، اين در نيز اصيل مارکسيسم يعنی ديگر، قطب ليكن. شود دار ميدان

. بيند می آن به همبسته را خود بلكه گردد نمی جدا آن از تنها نهباشد  نداشته کاری آن و به نهاده کناری

دارد  ، همراهی"پيوستگی"خود، با  ضّد با يعنی است، ديالكتيكی امری نيز "گسستگی"اين  به عبارتی

 – خود" دگر"از جدايی عين در مارکسيسمنيست زيرا  "تفاوت بی پيوندی" يكديگر با اين دو پيوند لذا

 همانا که – مشترك ای زمينه در يعنی. دارد قرار آن با فعال پيوندی و آشتی در  – نيسمرويزيو از يعنی

 نيرو و تأثير آن از و زيد می آن با – است پرولتاريا انقالبی حزب و کارگر طبقۀ سوسياليستی جنبش

  :فراست سپس می افزايدبا .)۴٠ص(» گيرد می

 محرك موتور پس. است آن خود منفی خصلت و مارکسيسم از ای جنبه رويزيونيسم سخن، به ديگر«

، تکيه بر کلمات از ما ۴١ص (» است خودش داخل در موجود متعارض و منفی سرشت ،مارکسيسم

  ).است

بافراست در تجزيه و تحليل خود به پايگاه مادی و اجتماعی رويزيونيسم اشاره می کند و می گويد 

تجزيۀ خرده بورژوازی (والت جامعۀ سرمايه داری رويزيونيسم به لحاظ مادی و اجتماعی ناشی از تح

و نيز تحوالتی در درون خود طبقۀ ) و پرتاب شدن بخش های وسيعی از آن به درون طبقۀ کارگر

با ميانجی گری اين عناصر . است) به وجود آمدن اشرافيت کارگری(کارگر در عصر امپرياليسم 

ست و نيز اشرافيت کارگری که از بخشی از کارگرانی که خاستگاه شان تجزيۀ خرده بورژوازی ا(

ی وارد جنبش کارگری و يديدگاه های خرده بورژوا) سود انحصاری بورژوازی بهره مند می شوند

. حزب انقالبی طبقۀ کارگر می شود و رويزيونيسم در درون خود مارکسيسم نشو و نما می کند

همزيستی » مارکسيسم اصيل«نی با که تا مدتی کمابيش طوال) ١٣ص (رويزيونيسم نوعی توهم است 

رويزيونيسم در تکامل خود تغيير کيفی می يابد و در نتيجه يا به انحالل طلبی تبديل می شود . می کند

  .  که اينها ديگر توهم نيستند) ٢٢ص (و يا به سوسيال امپرياليسم ) ١٩ص (

آن به انحالل طلبی، سوسيال  رويزيونيسم و تبديل شدن» پخته شدن«فراست می کوشد اين روند يعنی با

شووينيسم و سوسيال امپرياليسم را در مورد دو حزب کارگری بزرگ، يعنی حزب سوسيال دموکرات 

آلمان و حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه، در پايان سدۀ نوزدهم و دو دهۀ نخست سدۀ بيستم، 

» مدل مارکسی«دموکرات آلمان او از اين بررسی نتيجه می گيرد که چون حزب سوسيال . بررسی کند

در عصر امپرياليسم که » مدل«حزب انقالبی پرولتاريا، يعنی حزب توده ای را اتخاذ کرده بود و اين 

ی نداشت، در نبرد با يسيم به عامل جديد و نيرومندی تبديل می شود ديگر کارآيدر آن رويزيون

شکست  که قاعدتًا(شته بود شکست خورد رويزيونيسم که پخته شده و به سوسيال امپرياليسم تبديل گ
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به ). انقالب آلمان تا حد زيادی ناشی از غلبۀ سوسيال امپرياليسم بر حزب سوسيال دموکرات آلمان است

حزب انقالبيون «يعنی » مدل لنينی«عکس، از آنجا که حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه، 

با رويزيونيسم را به خوبی پيش ببرد، مانع  »وحدت و مبارزه«را برگزيد، توانست روند » حرفه ای

سلطۀ اپورتونيسم، انحالل طلبی، سوسيال شووينيسم و سوسيال امپرياليسم بر حزب انقالبی پرولتاريا و 

های تاريخی به  چبر جنبش کارگری گردد و در نتيجه بتواند جنبش کارگری را از بزنگاه ها و تند پي

  .ا رهبری نمايدسالمت عبور دهد و انقالب کارگری ر

حزب » مدل مارکسی«که به گمان او » حزب توده ای«، يا »مدل مارکسی حزب«فراست هر چند از با

است تعريفی ارائۀ نمی  »ای حرفه انقالبيون حزب« او نظر از که» مدل لنينی«طبقۀ کارگر است و 

ارگر و به طور مشخص دهد اما تفاوت بين اين دو را در شيوۀ برخورد شان به امر توسعۀ حزب طبقۀ ک

حزب توده «نسبت به مدل » حزب انقالبيون حرفه ای«از ديدگاه او مدل . در امر عضو گيری می بيند

اين مزيت را دارد که راه ورود عناصر اپورتونيست به حزب را بيشتر سد می کند، هر چند ابزار » ای

ود، اما ورود آن را دشوار تر می سازمانی به خودی خود نمی تواند مانع ورود اپورتونيسم به حزب ش

  .کند

فراست بر آن است که پراتيک مبارزۀ طبقاتی در ، با)۶٣ص (» ی نظريهيراستی آزما«بدين سان در 

 .داده و نه به حزب سوسيال دموکرات آلمانحق امر سازمانی به لنين و حزب بلشويک 

، لنين را بر »بيون حرفه اینظريۀ حزب انقال«خود، اين است که » تئوری«فراست از ارزيابی با

، کاری که خود لنين از فراهم ساختن آن باز مانده بود ولی »بنيادهای فلسفی محکم و مطمئن قرار داده«

حزب انقالبيون «[ديگر امکان ترک و تحريف آن «بافراست اميدوار است که با عرضۀ اين تئوری 

   ) ١٢٨ص . (»به سادگی ميسر نباشد] »حرفه ای

  تعريف مارکسيسم: ت از مارکسيسمدرک بافراس -٢
گاهی مارکسيسم را با حزب يا سازمان . بافراست تعريف روشنی از مارکسيسم به دست نمی دهد

.  مارکسيستی يکی می گيرد و گاهی آن را در معنی تئوری و سياست سوسياليسم علمی به کار می برد

هام و اشکالی را که اين عدم تدقيق موجب ی از هر دو برخورد او را می آوريم و ابيما در زير نمونه ها

ما همچنين اصول و مبانی مارکسيسم را به طور مختصر در اينجا ذکر . خاطرنشان می کنيم ،می گردد

چه هنگامی که از مارکسيسم حرف می زند و چه وقتی  ،می کنيم تا در ادامۀ نوشته نشان دهيم بافراست

به نظر می رسد درک . و مبانی مارکسيسم کاری نداردبا اصول  ،که رويزيونيسم را تحليل می کند

درست انگلس، لنين و ديگران که مارکسيسم شريعت جامد نيست، بلکه راهنمای  بافراست از اين بحثِ 

به جز چند اصل اصول و مبانی ماندگار و ثابتی عمل است، اين باشد که گويا مارکسيسم دارای 
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و اينکه رويزيونيسم از همان  ،اهميتی ندارند ،اندگار و ثابتيا اين اصول و مبانی م ،ديالکتيک نيست

و  ،آغاز اين اصول و مبانی را زير سؤال می برد و در صدد حذف آنها است امر مهمی نيست

  !و بيرون نمی اندازد» رويزيونيسم را از دامنۀ مارکسيسم جدا نمی کند«

حث جلد يک، مفهوم مارکسيسم و لذا محور ب: می گويد» ... گشتاورد«مقدمۀ  ۴بافراست در صفحۀ 

اين بدان معنی است که او مارکسيسم و حزب کمونيست را به يک معنی . ساختار حزب کمونيست است

می فهمد و بنابراين تمايز واقعی بين مارکسيسم و حزب کمونيست را نيز از بين می برد و مرزهای آنها 

جنبش سوسياليستی «، مارکسيسم را با »... گشتاورد« ۴٠او همچنين در صفحۀ . را مخدوش می کند

او مارکسيسم را گاه به چنان معنی وسيعی به کار می برد که شامل . مرادف می گيرد» طبقۀ کارگر

اين خود موجب می . نظرات و نوشته های همۀ نويسندگانی می شود که خود را مارکسيست می خوانند

  . مغشوش شود شود که معيار سنجش آنچه مارکسيستی هست يا نيست

مارکسيسم اساسًا در معنای سوسياليسم علمی يا . چنين تعريفی از مارکسيسم مورد قبول عام نيست

به عبارت ديگر، . می رود ی پرولتاريا فهميده می شود و به کاريط رهايکمونيسم، همچون علم شرا

ِ مزدی، مالکيت  کار ی از استثمار،يمارکسيسم تئوری و سياست جنبش انقالبی طبقۀ کارگر برای رها

بنابراين بايد بين مارکسيسم همچون تئوری و . خصوصی وسايل توليد و نظام طبقاتی به طور کلی است

سياست سوسياليسم علمی و کسانی که خود را پيرو يا طرفدار اين تئوری و سياست می دانند يعنی 

ی واقعًا ياينکه چنين سازمان ها( ل شديسازمان ها يا احزابی که خود را مارکسيست می نامند تفاوت قا

همچنان که بايد ). مارکسيستی باشند يا نباشند در ضرورت اين تمايز و تفکيک تغييری ايجاد نمی کند

  . ل گرديدي، با جنبش کارگری به طور کلی تمايز قا)يا کمونيسم به عنوان يک جنبش(بين مارکسيسم 

اد درون حزب سوسيال ضت[ تضاد اين سير خط گيری پی«: می نويسد ۵٨بافراست در صفحۀ 

به  يا ،آن حزب و مارکسيسم حيطۀ از رويزيونيسم خروج امكان تشخيص و] دموکرات کارگری روسيه

 قرار لنين برداشت ۀهست در آن، از فراخيزی چگونگی و مارکسيسم درونی تضاد ۀلأعبارتی مس

بافراست در اينجا مارکسيسم را از به روشنی ديده می شود که ). تأکيد برکلمات از ما است(» داشت

و بر ) در حالی که باالتر ديديم اين دو را به يک معنی به کار می برد(حزب مارکسيستی جدا می کند 

و هم در ) به مثابۀ تئوری و سياست سوسياليسم علمی(آن است که رويزيونيسم هم در درون مارکسيسم 

 حتمًا) ر عصر امپرياليسم که در آن زندگی می کنيمو د(درون حزب مارکسيستی می تواند به وجود آيد 

هم در معنی تئوری و سياست سوسياليسم (مارکسيسم » سرشت دوم«به وجود می آيد و جزء درونی و 
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امکان خروج آن از حيطۀ مارکسيسم و حزب است و صرفًا ) علمی و هم در معنی سازمان مارکسيستی

   .وجود داردآن 

 ١٩٠۴ سال در که] لوکزامبورگ[ رزا برخالف «: می خوانيم» ... ردگشتاو« ٦١همچنين در صفحۀ 

 را انداز چشم اين ١٩٠٨ سال در لنين يافت، خواهد "انحالل" رويزيونيسم بسادگی که کند می بينی پيش

تکيه بر ( »شد خواهد خارج آن انقالبی حزب و مارکسيسم دامنۀ از رويزيونيسم که دارد می عرضه

در اينجا، مانند موردی که در باال بدان اشاره شد و برخالف مواردی که در آغاز . )کلمات از ما است

او مارکسيسم و حزب مارکسيستی را از يکديگر که اين بخش از بافراست نقل قول کرديم، ديده می شود 

ی آن را از مارکسيسم امری يو جدا داندض می وفرماما رويزيونيسم را در درون هر دو  ،جدا می سازد

 لنينلوکزامبورگ، ما جلوتر نشان خواهيم داد که . ی ذاتی و ماهوی ارزيابی می کنديو نه جدا» مکنم«

) برنشتاينيسم(بر ضرورت مرزبندی با رويزيونيسم  ١٨٩٩و  ١٨٩٨از سال  و ديگر مارکسيست ها

  .ندتأکيد می کرد

زمان يا جنبش را گاه به معنی حزب، سا مارکسيسمفراست اصطالح ابدين سان می بينيم که ب

ل يمارکسيستی، و گاه به معنی تئوری و سياست سوسياليسم علمی به کار می گيرد و بين آنها تفکيک قا

رهبران انقالبی ای مانند لنين و  در برخی از نوشته های چنين عدم تفکيکیمتأسفانه . نمی گردد

دۀ برخی از مفسران اين ديده می شود و همين ضعف دقت در بيان، موجب سوء استفانيز لوکزامبورگ 

يا سوسياليسم  اصول و مبانی مارکسيسمبا اين تفاوت که لنين و لوکزامبورگ ( سخنان گرديده است

مد نظر  شاخص مارکسيستی بودن يک سازمان، نظريه، سياست يا تاکتيکعلمی را همواره به عنوان 

ی از يبقۀ کارگر برای رهااما خواه کسانی که مارکسيسم را تئوری و سياست جنبش ط .)داشته اند

استثمار و نظام طبقاتی می دانند و خواه کسانی که به جنبش های مارکسيستی نيز واژۀ مارکسيسم را 

، برای آنکه دچار التقاط و اشتباه )کاری که به نظر ما بهتر است از آن پرهيز گردد(اطالق می کنند 

ی که به اين اسم مطرح می يتئوری و سياست های برای مارکسيستی بودن ينشوند بايد معيار يا معيارها

هستند  يا سوسياليسم علمیمارکسيسم اين معيارها از ديدگاه ما همان اصول و مبانی . شوند داشته باشند

شايد بتوان اين . که در زمينه های فلسفی، اقتصادی، سياسی و سازمانی اصول شناخته شده ای هستند

  :ه کرداصول و مبانی را به صورت زير خالص
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مارکسيسم يا سوسياليسم علمی مبتنی بر ماترياليسم ديالکتيک و درک مادی تاريخ : در حوزۀ فلسفی

ی پذير نيست و ديالکتيک مارکسيستی، که به گفتۀ يماترياليسم مارکسيستی از ديالکتيک جدا: است

 . ی است، ماترياليست١انگلس بيانگر قوانين عام حاکم بر طبيعت، جامعه و نيز انديشه است

اما در سير تکامل بيشتر . با ايده آليسم نفی شد... ماترياليسم کهن «: انگلس در آنتی دورينگ می نويسد 

اين . فلسفه، ايده آليسم نيز نتوانست پابرجا و قابل دفاع بماند و توسط ماترياليسم مدرن نفی گرديد

مبانی ماندگار بلکه بر  ،سم کهن نيستاستقرار مجدد ماتريالي ماترياليسم مدرن، اين نفِی نفی، صرفًا

، کل محتوای فکری دوهزار سال پيشرفت در فلسفه و علوم طبيعی و نيز پيشرفت تاريخ ماترياليسم کهن

  ).تکيه بر کلمات از ما است( ٢»هزار سال را می افزايد در اين دو

                                                            
با  نکته. است و تفکر انسانی بشری تاريخ بر طبيعت، حاکم قوانين ترين همانا کلی ديالکتيک«: بافراست می نويسد -   ١

 کلی اشتباهًا ،دورينگ آنتی سیفار در ترجمه ترين کلی( "کلی" و نه است ترين بر سر کلی موضوع که است اين اهميت

  )١۵٠ص ( » )است ترين کلی معنای به که است آمده most general انگليسی در متن است شده ترجمه

ما در ). يا کلی ترين(به کار برده و نه عام ترين ) يا کلی(انگلس اصطالح قوانين عام :  اين گفتۀ بافراست نادرست است

  :ترجمه های انگليسی و فرانسوی آن را می آوريماينجا عين جملۀ آلمانی انگلس و 

Die Dialektik  ist aber weiter nichts als die Wissenschaft  von den allgemeinen Bewegungs‐ 

und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens. 

In  fact,  dialectics  is  nothing more  than  the  science  of  the  general  laws  of motion  and 

development of nature, human society and thought.  

En fait, la dialectique n'est pas autre chose que la science des lois générales du mouvement 

et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. 

در واقع، ديالکتيک چيزی نيست جز علم قوانين عام حرکت و تکامل طبيعت، جامعۀ بشری و «: که معنی آن چنين است

  »انديشه

علم قوانين عام حرکت دنيای خارجی و «نيز ديالکتيک را لودويگ فويرباخ و پايان فلسفۀ کالسيک آلمان انگلس در 

  .تعريف می کند» انديشۀ بشری

  ١٧۶-١٧٧، ص  ١٩٧۶ترجمۀ انگليسی، انتشارات خارچی پکن، دورينگ،  آنتیانگلس،  -  2



10 

 

رياليسم ديالکتيک است ی ناپذيری از ماتيبدين سان درک مادی تاريخ يا ماترياليسم تاريخی بخش جدا 

. که بدون آن ماترياليسم ديالکتيک ناقص است و استحکام و انسجام درونی خود را از دست می دهد

ماترياليسم  ردتعميم يا کارب ماترياليسم تاريخی يا درک مادی تاريخ، برخالف ديدگاه استالين صرفًا

يخ، ستونی از ماترياليسم ديالکتيک ، بلکه درک مادی تار٣ديالکتيک در حوزۀ تاريخ و اجتماع نيست

  .است

ما در اينجا نمی توانيم همۀ اصول و قوانين ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی را بياوريم يا روش شناسی 

از اين رو تنها به ذکر برخی از مهم ترين نکات در اين . يميمبتنی بر آنها را توصيف يا حتی خالصه نما

  :زمينه بسنده می کنيم

می ئت و تغيير دا؛ حرک)بر شعور، بر ذهن، بر روح(ايده تقدم ماده بر  :ماترياليسم ديالکتيک در زمينۀ

می گيرد؛ تضاد  دربرکه هم تغييرات کمی و هم کيفی را ) طبيعت و جامعه(تلف آن ماده در اشکال مخ

ون ذاتی يعنی تقسيم يا تجزيۀ يک به دو جزء متضاد و وابسته به يکديگر يا وحدت اضداد همچون قان

اشيا و پديده ها و نيز انديشه، آگاهی و عمل؛ نسبی و مشروط بودن وحدت و مطلق بودن مبارزه و 

  .تضاد؛ نفی نفی؛  تبديل کميت به کيفيت؛ تأثير متقابل و غيره

انطباق (يعنی امکان دستيابی به حقيقت ) طبيعت، جامعه و روان انسان(قابل شناخت بودن جهان 

عيت عينی که در هر لحظه امری نسبی است اما در سير حرکت خود به سمت دريافت ذهنی با واق

؛ همچنين کنکرت يا انضمامی بودن حقيقت بدين معنی که حقيقت مجرد )حقيقت مطلق پيش می رود

وجود ندارد و دست يابی به حقيقت مستلزم مطالعۀ همۀ جوانب، کيفيات و ويژگی های موضوع شناخت 

ابطۀ شناخت با عمل يعنی فعاليت اجتماعی انسان در زمينۀ توليد مادی، مبارزۀ کليت آن است؛ ر و فهمِ 
                                                            

ماترياليسم تاريخی تعميم اصول ماترياليسم «: می نويسد) ١٩٣٨( ماترياليسم ديالکتيک و تاريخیاستالين در   -  ٣

زندگی اجتماعی  اصول ماترياليسم ديالکتيک در زمينۀ مطالعۀ پديده های بردديالکتيک به مطالعۀ زندگی اجتماعی، کار

  »و مطالعۀ جامعه و تاريخ آن است

ليسم تاريخی اسهم ماتري. بايد گفت جايگاه ماترياليسم تاريخی بسيار فراتر و باالتر از آن چيزی است که استالين می گويد

اينکه  نخست. در ماترياليسم ديالکتيک دست کم در دو جنبه از اساسی ترين ويژگی های اين آخری خود را نشان می دهد

و فعاليت محسوس انسانی را با ماترياليسم تاريخی درک وسيع تر و کامل تری از مفهوم ماده به دست می آيد که جامعه 

دوم اينکه ماترياليسم تاريخی با وارد کردن تاريخ زنده و فعاليت انسانی در عرصۀ فلسفه سهم . بر می گيردنيز در

اين دو جنبه باعث می شوند که ماترياليسم تاريخی تنها به . لسفۀ عمل داردبزرگی در تبديل ماترياليسم ديالکتيک به ف

  .عنوان تعميم يا کاربردی از ماترياليسم ديالکتيک تلقی نشود بلکه يکی از ستون های آن به شمار آيد
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عمل اجتماعی همچون منشأ شناخت و نيز : به عبارت ديگر ،طبقاتی و آزمون ها و پژوهش های علمی

تفسير  اينکه وظيفۀ فلسفه نه صرفًا(معيار حقيقی بودن آن؛ تلقی شناخت يا تئوری همچون راهنمای عمل 

  .ی ناپذيری از ماترياليسم ديالکتيک اندياجزای جدا) بلکه تغيير آن استجهان 

تقدم هستی اجتماعی بر آگاهی اجتماعی؛  توليد زندگی مادی همچون پايه  :در زمينۀ درک مادی تاريخ

اجتماعی همچون  - و بنيان همۀ فعاليت های اجتماعی انسان؛ روابط توليدی يا شکل بندی اقتصادی

که روبنای جامعه يعنی نهادهای حقوقی، سياسی، دينی، اخالقی، فلسفی و هنری و نيز  شالودۀ جامعه

آگاهی های متناظرشان از آن شالوده ناشی می شوند و حافظ آنند؛ رابطۀ تضاد و وحدت بين نيروهای 

توليد  مولد و روابط توليدی؛ تأثير متقابل روبنا بر شالودۀ اقتصادی و بر نيروهای مولد؛ روابط اجتماعی

بين نيروهای مولد و روابط توليدی همچون عامل بنيادی تغيير و  ِ طبقات اجتماعی؛ تضاد همچون بنياد

اجتماعی  -تکامل جامعه و تاريخ و علت بنيادی انقالبات اجتماعی که گذار از يک شکل بندی اقتصادی

تقيم تاريخ جوامع به شکل بندی ديگر را موجب می شوند؛ مبارزۀ طبقاتی همچون نيروی محرک مس

  ...طبقاتی؛ رابطۀ بين ضرورت و آزادی 

 شکال مختلفَا ، مبارزۀ نظری با)ديالکتيکی و چه درک مادی تاريخچه ماترياليسم (در حوزۀ فلسفی 

ف يوظا گونه مذهب، جزوويژه مبارزه با بينش مذهبی و هر و ديدگاه های متافيزيکی، و به ايده آليسم

   .ا استانصراف ناپذير کمونيست ه

اينکه شيوۀ توليد سرمايه داری مبتنی بر تضادهای آشتی ناپذير و شدت يابنده ای : در حوزۀ اقتصادی

ل توليد ياست که مهم ترين آنها تضاد بين سرشت اجتماعی توليد و سرشت خصوصی تصاحب وسا

در واحدها يا است که به صورت تضاد بين کار و سرمايه از يک سو و تضاد بين سازمان يافتگی توليد 

رشته های جداگانۀ توليدی و اقتصادی و هرج و مرج توليد در سطح اجتماعی از سوی ديگر، تظاهر 

می يابد؛ اينکه شيوۀ توليد سرمايه داری مبتنی بر استثمار ارزش اضافی يا کار پرداخت نشدۀ کارگران 

انباشت سرمايه و نيز  مزدی است؛ اينکه ارزش اضافی استثمار شده از کارگران مزدی منبع اصلی

درآمد طبقات استثمارگر در جامعۀ سرمايه داری يعنی سود سرمايه داران صنعتی و تجاری، اجارۀ 

زمين و ديگر منابع طبيعی و بهرۀ بانکی و نيز درآمدهای دولتی است؛ اينکه تکامل سرمايه داری و 

ق کارگران، ايجاد ارتش ذخيرۀ انباشت سرمايه مرادف با تشديد استثمار و افزايش فقر نسبی و مطل

بيکاران و بحران های ادواری است؛ اينکه تضادهای درونی سرمايه داری اين نظام را به آستانۀ 

فروپاشی می کشانند و زمينه را برای فرود آوردن ضربات قطعی مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا برای 

چه بيشتر  مايه در روند تکامل خود هربرانداختن شيوۀ توليد سرمايه داری فراهم می سازند؛ اينکه سر
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در دستان کمتری متمرکز می شود و اين تمرکز به سرمايه داری انحصاری می انجامد يعنی به مرحله 

ل توليد و مبادله و نيز رشته های مختلف يای از سرمايه داری که در آن بخش اعظم و تعيين کنندۀ وسا

ترل شمار معدودی از سرمايه داران و يا سازمان ها صنعتی، کشاورزی و خدمات در اختيار و زير کن

يين کننده در قدرت سياسی کشورهای عن حال نقش تند که در عيو نهادهای سرمايه داری قرار می گير

سرمايه داری دارند؛ اينکه سرمايه داری انحصاری يا امپرياليسم تحوالت مهمی در نهادها و اشکال 

ديگر زحمتکشان پديد می آورد بی آنکه تضاد اساسی سرمايه داری  تشديد استثمار کارگران و سرمايه و

ادغام سرمايه های : را تغيير دهد، مهم ترين تغييراتی که امپرياليسم به وجود می آورد از اين قرارند

بزرگ صنعتی و بانکی و ايجاد سرمايۀ مالی، ايجاد انحصارات بين المللی، افزايش اهميت صدور 

ر کاال، تکميل تقسيم جهان به مناطق نفوذ انحصارات بين المللی و مبارزه بين سرمايه نسبت به صدو

دولت های امپرياليستی بر سر تجديد تقسيم جهان؛ اينکه سياست امپرياليسم مبتنی نيز بين انحصارات و 

بر ارتجاع سياسی، جنگ و سلطه طلبی و سرکوب خونين جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی و جنبش 

تيک و استقالل طلبانه است؛ اينکه سرمايه داری با اجتماعی کردن توليد که در عصر های دموکرا

چه بيشتری به خود می گيرد، با به وجود آوردن طبقۀ کارگر به عنوان  امپرياليسم وسعت و عمق هر

بزرگ  وهم در عصر امپرياليسم و در مقياس جهانی اين طبقه بزرگ تر  گورکن سرمايه داری که باز

شود، و با تکامل بخشيدن به نيروهای مولد و جهانی کردن توليد و اقتصاد که انقالبات بزرگ  تر می

تر يعنی شيوۀ ط گذار به شيوۀ توليد باالير شراعاد بی سابقه ای بدان بخشيده اند، ناگزيبعلمی و فنی ا

ل توليد و يماعی وسابا مالکيت اجت ،تنظيم شدۀ مولدان آزاد و متحد توليد اجتماعًا: توليد سوسياليستی

تضاد (مديريت مولدان مستقيم، را فراهم می کند؛ اينکه در عصر امپرياليسم تضادهای سرمايه داری 

بين سرمايه داران و کارگران، تضاد بين خود سرمايه داران و دولت های سرمايه داری و تضاد بين 

کشورهای مورد تنها در  و نه ،در سراسر جهان) قدرت های امپرياليستی و ملت های زير سلطه

  .امپرياليسم عصر انقالبات پرولتری است اندورتشديد می يابد؛ و سر انجام اينکه  ،پيشرفتۀ صنعتی

محرک تاريخ جوامع طبقاتی است و اين مبارزه  اينکه مبارزۀ طبقاتی موتور: در حوزۀ سياسی

نظام سرمايه داری و نظام طبقاتی ضرورتًا به مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا با بورژوازی برای برانداختن 

به طور کلی منجر می شود؛ اينکه آزادی طبقۀ کارگر به دست خود کارگران صورت می گيرد؛ اينکه 

همبستگی و اتحاد  ،اهداف دراز مدتو  وحدت منافع( کارگران ميهن ندارند و انترناسيوناليسم پرولتری

ی ناپذير است؛ يی جدايرزۀ کارگران برای رهااز مبا )شانتعلق ملی کارگران همۀ کشورها فارغ از 

اينکه آزادی طبقۀ کارگر از استثمار و ستم طبقاتی و آزادی بشريت به طور کلی بدون آزادی زن از 

ی، اقتصادی و فرهنگی، و بدون تأمين برابری عنابرابری های حقوقی، سياسی، اجتما ،همۀ تبعيضات
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همۀ ستم ها و  ينکه آزادی کامل زنان ازاميسر نيست؛ کامل زنان با مردان در تمام اين حوزه ها 

اجتماعی بر اساس جنسيت،  تقسيم کار نتايج و عواقب مخرب از جمله(تبعيض های جنسی و طبقاتی 

برانداختن شيوۀ توليد سرمايه داری و گذار به سوسياليسم ممکن با ) بار سنگين کار خانگی و غيره

د با هرگونه ستم و تبعيض جنسی، ملی، دينی، نژادی مبارزه کنند و بايتا آن زمان اينکه کارگران  است؛

، جدايی دين از دولت و آموزش از مبارزات همۀ مردم برای آزادی سياسی و حقوق دموکراتيک

ط زندگی و ارتقای فرهنگی حمايت نمايند و رهبری چنين مبارزاتی را در دست يو بهبود شرا عمومی

ی مربوط به روند شکل يها و احساسات ملی و نهادهای ملی پديده ها اينکه ملت، ايدئولوژیگيرند؛ 

ی و شيوۀ توليد سرمايه داری اند و با برافتادن سرمايه داری و زوال طبقات و يگيری و سلطۀ توليد کاال

؛ اينکه تا ملت و يافتن نيز زوال خواهند ه آدولت، پديدۀ ملت، نهادها و ايدئولوژی های مربوط ب

برابری ) الف: متکی به اصول زير خواهد بود هانه آشيوۀ برخورد کمونيست ها ب ،هست تقسيمات ملی

) و پ ،عيين سرنوشت خود از جمله تشکيل دولت مستقلق همۀ ملل در تح) حقوق همۀ ملت ها، ب

از انترناسيوناليسم پرولتری ) برتری طلبی ملی(نيسم اينکه مبارزه با شووي و انترناسيوناليسم پرولتری

عرصه های مختلف پيشبرد مبارزۀ طبقاتی خود در رایاينکه طبقۀ کارگر ب؛ ی ناپذير استياجد

نيازمند سازمان ها و تشکل ها و وحدت و در درجۀ ) مبارزات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظری(

خود يعنی حزب کمونيست است؛ اينکه طبقۀ کارگر برای  حزب سياسی انقالبیاول نيازمند ايجاد 

ی طبقۀ ياز نظام سرمايه داری نخست بايد ماشين دولتی بورژوازی را درهم بشکند، فرمانروای يرها

ديکتاتوری طبقۀ کارگر بر طبقات استثمارگر و وسيع ترين دموکراسی برای کارگران و (کارگر 

 را برقرار کند تا مانع بازگشت طبقات استثمارگر به قدرت شود؛ اينکه بين سرمايه داری و) زحمتکشان

ی طبقۀ کارگر است که تا يکمونيسم يک دورۀ گذار انقالبی وجود دارد که روبنای سياسی آن فرمانروا

محو طبقات بايد ادامه يابد؛ اينکه انقالب پرولتری روندی طوالنی، جهانی و متداوم است و از يک 

بايد تنها رشته انقالب های سياسی، اقتصادی و فرهنگی تشکيل می شود؛ اينکه در دورۀ گذار نه 

هرگونه سلطه و نفوذ سياسی، اقتصادی و فرهنگی بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر و ارتجاعی از 

بلکه همۀ تضادهای بازمانده از جامعۀ طبقاتی و به طور مشخص تضاد بين زن و مرد،  ،ميان رود

ختالف بين مناطق تضاد بين کار فکری و کار بدنی و تضاد بين شهر و روستا و به طور کلی تضاد و ا

مختلف حل گردد و اينکه سرانجام با محو طبقات، دولت و سلطۀ سياسی به طور کلی از ميان خواهد 

  . »حکومت بر اشيا جای حکومت بر انسان ها را خواهد گرفت«رفت و 

ی پرولتاريا يا تئوری و يط رهايدو مقولۀ مجزا، يعنی مارکسيسم به عنوان علم شرا بافراستگفتيم که 

احزاب و سازمان های مارکسيستی در هم می را با ی يياست جنبش انقالبی طبقۀ کارگر برای رهاس



14 

 

معنی آن آميزد و اصطالح مارکسيسم  را بدون تصريح، تدقيق و تمايز الزم گاه به اين معنی و گاه به 

  . به کار می برد

، به خاطر در نظر نگرفتن ين امر که ممکن است در وهلۀ اول کم دقتی چندان مهمی به حساب نيايدا

می ) در نظر نگرفته است بافراستکه نشان خواهيم داد (اشاره کرديم  ه آنهای که در باال بيمعيارها

 . تواند به خطاها و التقاط های مهمی منجر شود که از جمله دامنگير او شده است

جنبش انقالبی طبقۀ است ما در تمام اين نوشته مارکسيسم را مرادف سوسياليسم علمی يا تئوری و سي

ی از استثمار و نظام طبقاتی به کار می بريم و هر جا منظورمان احزاب و سازمان يکارگر برای رها

  .های مارکسيستی باشد از اصطالح حزب و سازمان استفاده می کنيم

ت فراست هر جريانی را که به خود نام مارکسيسان کمی چنين به نظر می رسد که بادر موارد نه چند

ی را که به اسم مارکسيسم ياگر همۀ تئوری ها و سياست ها. می کند» وارد حيطۀ مارکسيسم«می گذارد 

و يا با قبول رسمی مارکسيسم تدوين شده اند مارکسيسم يا مارکسيستی بدانيم آنگاه انتساب رويزيونيسم 

مارکسيسم معيار  به يک اثر دلخواهانه خواهد شد، زيرا با قبول هر نوشتۀ مارکسيستی به عنوان

. مشخصی برای سنجش يک اثر به عنوان نوشته ای مارکسيستی يا رويزيونيستی از بين خواهد رفت

  . حتی پيدا شدن تضاد در بين مارکسيست ها به مفهوم تضاد در مارکسيسم نيست

  

  

  درک بافراست از رويزيونيسم  -٣

به کار برده اما تعريفی از اين » ... گشتاورد«را در  رويزيونيسمبا آنکه بافراست صدها بار واژۀ 

روشن است که اين گنگی در . اصطالح نداده است تا خواننده بفهمد درک او از اين مفهوم چيست

همۀ نتايجی را هم که او می گيرد تحت تأثير  ،»... گشتاورد« ِ يکی از بنيادی ترين مفاهيم کتاب تعريف

يم اين يالبته اين ابهام و ناروشنی يا دقيق تر بگو. کندقرار می دهد و آنها را نيز مبهم و ناروشن می 

بافراست، مفاهيم . امتناع از بيان تعاريف مفاهيم بنيادی کتاب، صرفًا محدود به مقولۀ رويزيونيسم نيست

را نيز تعريف نمی کند و با » حزب انقالبيون حرفه ای«و » حزب توده ای«، »مارکسيسم«مهمی مانند 

  . مقوالت باال به دست نداده است اما تعريفی از ،در کتاب خود کردهآنکه صدها نقل قول 

ما می کوشيم با جستجو در کتاب  دهد نمی دست به رويزيونيسم از تعريفی چون بافراست

ما مهم ترين احکام ايجابی و سلبی او در مورد . ببينيم درک او از رويزيونيسم چيست »...گشتاورد«

 :ن مفهوم را به خواننده نشان دهيمآوريم تا دريافت او از ايرويزيونيسم را در اينجا می 
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  مارکسيسم  درون در جريانی همچون رويزيونيسم -

 نيست چيزی امر، در واقع هم و لنين، و لوکزامبورگ و انگلس، مارکس در تعريف هم رويزيونيسم«

. »طبقه همين )يستیکمون(انقالبی  حزب درون در و کارگر ۀطبق انقالبی جنبش درون در جريانی بجز

  )۴ص(

  سوسياليسم تخيلی در روسيه به صورت رويزيونيسم در جان مارکسيسم منزل می گيرد -

 يا( علمی سوسياليسم از شكست شدن متحمل از پس – اروپا پی در – نيز روسيه در تخيلی سوسياليسم«

 مارکسيسم جان در ،)رويزيونيسم شكل تحت(پس  اين از و کند می مكان نقل آن درون به ،)مارکسيسم

  )٩ص (» .گيرد می منزل

  ندارد وجود گذرناپذيری ورطه رويزيونيسم و مارکسيسم ميان -

 حالت در است مارکسيسم همان واقع در بلكه نيست مستقل )واقعيتی يا(حقيقت  هرگز رويزيونيسم«

 يزيونيسمرو مارکسيسم؛ خود با بيگانه هستی يا دگر هستی مگر نيست چيزی رويزيونيسم. دگربودگی

 ميان اين رو از. خويشتن به خود از است مارکسيسم از برگردانی يا) بازخورد يا( بازتاب واقع در

 آن حقيقی به صورت اگر رويزيونيسم چه،. ندارد وجود گذرناپذيری ورطه رويزيونيسم و مارکسيسم

 لذا و هست هم مارکسيسم نوعی عمًال و شود فهم مارکسيسم نوعی ۀگونه ب بايد شود، دريافته

ص (» .مارکسيسم درون در مارکسيستی جريان دو مگر نيستند چيزی ها مارکسيست و ها رويزيونيست

١٠(  

  سرشت دوم مارکسيسم، پاره ای از مارکسيسم، همزاد و برادر دوقلوی آن همچون رويزيونيسم -

 خود، دوم شتسر به عنوان بل خود، به نسبت "خارجی"چيزی  بعنوان نه را رويزيونيسم مارکسيسم،«

 اما رويزيونيسم، و مارکسيسم ميان هست فرق البته، و بنابراين. گرداند می متمايز خويش خويشتن از

 دليل همين به درست. دارد قرار مارکسيسم خود حيطۀ در زيرا دارد، را خود محدوديتهای نيز فرق اين

 که است آگاه دو، آن از يك هر د،ان ايستاده يكديگر رو در روی رويزيونيستها و مارکسيستها آه زمانی

 با جز که دانند می دو هر. ندارد سروکار ديگر چيزی با خود، تن از ای پاره با جز خود، "دگر"  با جز

 داخلی جريان دو اينها چه،. اند نايستاده رو در رو ديگری چيز با خود، قلوی دو برادر خود، همزاد

  )١٠-١١ ص( ».واحدند پرولتری البیانق حزب يك از فراکسيون دو و لذا مارکسيسم

ی نيست؛ متعلق به طبقۀ کارگر و جنبش سوسياليستی يتوهم است؛ جريانی بورژوا رويزيونيسم -

  است

 – دارد و داشته جهانی شيوع سطح در اينك هم و گذشته های دهه در که تفكری آن برخالف«

 باشد، بوده بورژوازی ۀطبق قتعل در که جريانی يعنی بورژوايی جريانی وجه به هيچ رويزيونيسم
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 چه، .است متعلق آن )انقالبی(سوسياليستی  جنبش و کارگر طبقه به جريان اين برعكس، .نيست

در  جريانی و لذا مارکسيسم درون در مارکسيسم و" نوعی"، "دگرِ  مارکسيسم"صرفًا  رويزيونيسم

 تأکيد از ،١٣ص (» .بار تّوهم جريانی: است آن انقالبی حزب و پرولتاريا سوسياليستی جنبش درون

  )است بافراست خود

مبارزۀ ميان مارکسيسم و رويزيونيسم انعکاس مبارزۀ بين پرولتاريا و بورژوازی در داخل  -

 مارکسيسم است

، بلکه فقط و فقط انعکاس نه مبارزه بورژوازی با پرولتاريا، ارزه ميان مارکسيسم و رويزيونيسممب" 

  ) ١۵ص (» .می باشد) ا در داخل حزب انقالبی پرولتری و لذ(آن در داخل مارکسيسم 

  کارگر است طبقۀ جنبش بر بورژوازی ايدئولوژی فشار محصول رويزيونيسم -

) و حزب آن(رويزيونيسم محصول فشاری است که ايدئولوژی بورژوازی بر جنبش طبقۀ کارگر «

از اين رو . یيبورژوا وارد می سازد و نه به هيچ وجه به طور بالواسطه خود اين ايدئولوژی

رويزيونيست ها چيزی . مارکسيسم" خود گم کردگی"رويزيونيسم توهم است زيرا چيزی نيست مگر 

از ميان طبقۀ کارگر و حزب آن و نه بورژوازی ای که براساس منافع " راه گم کردگان"نيستند مگر 

 )١٧-١٨ص (» .طبقاتی خود و به طور آگاهانه عمل می کند

  کارگر است طبقۀ جنبش بر بورژوازی ايدئولوژی فشار صولمح رويزيونيسم -

 است مارکسيسمی حاوی مارکسيسم جريان ،]اولجهانی جنگ [امپرياليستی  جنگ وقوع از پيش تا«

 رويزيونيسم از شكل اين اما. آن با درونيت رابطه و پيوند دارای حال عين در و رويزيونيسم از متمايز

 از لذا گيرد؛ می قرار ديالكتيكی جريان اين از بيرون ديگر شوونيسم، – سوسيال به کيفی تحول از پس

 از و شود نمی محسوب پرولتاريا انقالبی حزب داخلی و مارکسيسم داخلی جريان يك وجه بهيچ ببعد اين

  )٢٣ ص( ».نابجاست و معنا بی مصداق، بی آن، به »رويزيونيسم«  لفظ اطالق رو اين

  ی از اعضای حزب انقالبی پرولتاريا  رويزيونيست ها همچون دسته ا -

 از ای پاره واقع در رويزيونيسم. مارکسيسم درون در جريانی مگر نيست ديگری چيز رويزيونيسم«

 رو اين از. کند می علم قد برابرش در و گيرد می جدايش آن از روندی طی که است مارکسيسم خود

 انقالبی جنبش از جناحی و پرولتاريا یانقالب حزب اعضای از ای دسته واقع در ها رويزيونيست

  )٣٧ ص ،است بافراست خود از تأکيدها(» .اند طبقه اين) سوسياليستی(

  پرولتاريا طبقاتی ۀمبارز علمی تئوری از یئمفهوم رويزيونيسم جز -
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 طبقاتی ۀمبارز علمی تئوری از یئجز پوشی، چشم غير قابل ای گونه به "رويزيونيسم" مفهوم«

 اين تمام کشيدن سئوال عالمت زير به منزله به حقيقت در تئوری، اين از آن کردن جدا و پرولتارياست

  )٣٨ ص(» .شود می محسوب علمی تئوری

  خودش ديده شود با مارکسيسم بايد همچون رابطۀ رابطۀ ميان مارکسيسم  و رويزيونيسم -

 مارکسيسم رابطۀ عنوان به ديالكتيكی، ای رابطه عنوان به بايد رويزيونيسم، و مارکسيسم ميان رابطه«

 و. شود ديده – است مارکسيسم خود از خاصی جزء واقع در رويزيونيسم که اساس اين بر – خودش با

  )٣٨ ص( ».شود داده توضيح "شدمان" حسب بر بايد – آن انضمامی بصورت – تضاد اين

   رويزيونيسم موتور محرک مارکسيسم است -

 محرك موتور پس. است آن خود منفی خصلت و مارکسيسم زا ای جنبه رويزيونيسم سخن، به ديگر«

  )۴١ ص(» .است خودش داخل در موجود متعارض و منفی سرشت مارکسيسم،

  مارکسيسم ناکافی و سويه يک مظهر رويزيونيسم -

 تغيير در فرايند دائمی پرولتاريا، انقالبی جنبش از عنصری يا بخش به عنوان مارکسيسم به عبارتی«

 می مواجه رويزيونيسم، با خويش، ضد بعنوان خويش وجود از ای پاره با ادواری ای هبگون يعنی است

 ».کند می عبور آن از و شناسد می باز مارکسيسم، خود ناکافی و سويه يك مظهر همچون را آن و شود

  )٤٥ ص(

   امکان با دوام شدن نوع خاصی از رويزيونيسم -

 به منزلۀ يعنی رويزيونيسم، ظهور به منزلۀ واقع در انحصار، به آزاد رقابت از داری سرمايه گذار«

 آن گرفتن لحاظ که شود می محسوب پرولتاريا طبقاتی مبارزه فرايند به قدرتمندی جديد عامل ورود

 عامل اين ورود سبب به و به بعد اين از که چرا. دارد کننده تعيين و اساسی نقش پرولتاريا مبارزه برای

 ويژه منطق از و گيرد می به خود مندی قاعده و انتظام نوعی ناگزير، به مارکسيسم حرکت سير جديد

 با" است ممكن رويزيونيسم، از خاصی نوع که دارد دربر را هشدار اين که امری. کند می تبعيت ای

 که سيری. بيفتد حرکت به ديالكتيكی جهش و پختگی مسير در و کند، سرسختی و درآيد کار از "دوام

 انقالبيونی برای که ساخت خواهد صادر خود از عالئمی يقينًا اش، یينها جهش نقطه هب رسيدن از پيش

 قابل را "جهش" اين وقوع و ندک می ءايفا دهنده هشدار نقش اند، کرده فهم را کيفيت به کّميت تبديل که

 حزب مارکسيستی جناح دست و گيرد می را شدن غافلگير جلوی که ای بينی پيش. گرداند می بينی پيش

  )٥١ ص( ».کند می باز مقتضی، تصميمات اتخاذ برای را

  رويزيونيسم همچون تعينی از مارکسيسم -

  )١١٤ ص( » .رويزيونيسم، تعينِ  َپستِ  وجود مارکسيسم است«



18 

 

تنها در صورتی می تواند حقيقی و واقعی باشد که هم تعين منفی ] فرآيند حرکت واقعی مارکسيسم[«

 گيرد و سير جريان نادرست بودن را مجددًا دربررا ) مارکسيسم اصيل(ثبت هم تعين م و) رويزيونيسم(

  )١١٥ص (» .احيا نمايد تا به حقيقت خود باز گردد

  ل شدن جايگاهی مهم در حزب برای رويزيونيسميضرورت قا -

... خلص کالم آنکه الزم است به رابطۀ ميان مارکسيسم و رويزيونيسم با نگاهی ديالکتيکی نظر کرد َم«

، به آن وزن و وقعی درخور جايگاه مهمی قايل شدالزم است برای عقايد رويزيونيستی در حزب، 

به کالمی . نمود" اعادۀ حثيت"، از رويزيونيسم به نوعی )در مقايسه با برداشت استالينی(بخشيد، يعنی 

ردن آن ديگر، به جای آنکه به طور يکجانبه يکی از دو جنبۀ مارکسيسم را به قيمت بی ارزش شم

ديگری، تا عرش باال ببريم بايد سعی کنيم تا آنها را در مقام و در جايگاه درخورشان فهم کنيم؛ يعنی 

» .دريابيم که اين دو، در واقع عناصر متضاد يک فرآيند واحد اند و از اين رو به يکديگر تعلق دارند

  ).، تأکيد از بافراست است١١۵ص (

 يزيونيسمهماغوشی و همبستری مارکسيسم و رو -

مارکسيسم و رويزيونيسم در هماغوشی با يکديگر به سر می برند و در جنبش سوسياليستی طبقۀ «

کارگر و حزب انقالبی آن همبسترند به گونه ای که در عين تعارض، ليکن هيچ چيز نزديک تر از 

  )١٥١ص (» .رويزيونيسم به مارکسيسم و مارکسيسم به رويزيونيسم نيست

نقل کرديم، تعريفی از رويزيونيسم ارائه نمی  »... گشتاورد«ی که در باال از کتاب هيچ يک از جمالت

. يعنی جامع و مانع بودن هستند ،برای تعريف بودنی اند که فاقد خصوصيات الزم همگی توصيفات. دهد

يکی دو تا از اين توصيفات عناصری از حقيقت در خود دارند اما اين عناصر، منحصر به رويزيونيسم 

رويزيونيسم «مثال در حکم . نيستند و در مورد بسياری ايده ها و جريان های ديگر قابل کاربرد هستند

اما بسياری چيزهای ديگر مانند دين، برتری نژادی، شووينيسم،  ،حقيقتی وجود دارد» توهم است

همچنين با . نمی تواند تعريف رويزيونيسم باشد توهمبرتری جنسی و غيره نيز توهم اند و بنابراين، 

و برخی ) يم اشکال خاصی از رويزيونيسمييا دقيق تر بگو(ی بين رويزيونيسم يآنکه نزديکی ها

مارکسی در درون احزاب ، نمی توان سوسياليسم پيشاجريانات سوسياليستی پيش از مارکس وجود دارد

رکسيستی را و سازمان های مارکسيستی يا نفوذ تئوری ها و سياست های آنها در درون احزاب ما

بافراست که صدها بار واژۀ رويزيونيسم را به کار برده و در . تعريف جامع و مانع رويزيونيسم دانست

مورد آن نقل قول فراوان کرده به خود زحمت اين را نداده است که برای خواننده اش روشن کند اصول 



19 

 

اسی و سازمانی کدام اند و و مبانی ديدگاه های رويزيونيستی در زمينه های فلسفی، اقتصادی و سي

  .رابطۀ آنها با اصول و مبانی مارکسيستی در اين زمينه ها چيست

اما عيب توصيفاتی که بافراست از رويزيونيسم کرده و در باال آورده ايم تنها اين نيست که اينها تعريف 

اريخی و فلسفی، عيب اصلی آنها اين است که اکثريت عظيم شان، از نظر سياسی، ت. رويزيونيسم نيستند

احکامی نادرست اند و به رغم ادعاهای بافراست که می خواهد آنها را نمونۀ تحليل مارکسيستی خالق 

 . عميقًا ضد مارکسيستی اند ،نشان دهد

نوعی «، »پاره ای از مارکسيسم«، »دگِر مارکسيسم«بافراست که مدعی است رويزيونيسم، 

و غيره است، حتی در يک » ر محرک مارکسيسمموتو«، »سرشت دوم مارکسيسم«، »مارکسيسم

نمونه نشان نداده است که يک اصل يا ايدۀ رويزيونيستی از اصول و مبانی مارکسيسم استنتاج شود، 

مارکسيسم در عرصۀ  يک ايده يا سياست مارکسيستی باشد، همان گونه که مثًال نفی ديالکتيکیيا 

موتور «او که مدعی است رويزيونيسم . خود استنفی ديالکتيکی برخی ايده های پيش از  ،تئوری

است حتی يک نمونه از ايده ها و سياست های رويزيونيستی نشان نداده که باعث » محرک مارکسيسم

   .غنای مارکسيسم يا به پيش راندن مارکسيسم يا جهشی در آن شده باشد

از خود را جذب و در خود  می دانيم که مارکسيسم، عناصر عقالنی، علمی و انقالبی تئوری های پيش

ما علت ( اما حتی يک نظر يا سياست رويزيونيستی را در خود جذب يا ادغام نکرده است ،ادغام کرده

وانگهی اگر رويزيونيسم موتور محرک مارکسيسم باشد قاعدتًا ). اين امر را جلوتر توضيح خواهيم داد

داشته باشد، چيزی که رويزيونيست ها بايد به لحاظ تئوريک در سطحی باالتر از مارکسيسم قرار 

هم،  بافراستآيا . مدعی اش هستند و ديدگاه های خود را نوسازی و تجديد حيات مارکسيسم می دانند

فراست مبنی بر اينکه ادعاهای با اما ،پاسخ به اين پرسش منفی است چنين نظری دارد؟ ظاهرًا

ِ « رويزيونيسم،  دوم سرشت« ،»مارکسيسم نوعی« ،»ممارکسيس از ای پاره« ،»مارکسيسم دگر

می تواند به اين ايده که رويزيونيسم تجديد  ،است غيره و »مارکسيسم محرک موتور« ،»مارکسيسم

  .حيات مارکسيسم است، منجر شود

 و احزاب درون در رويزيونيسم وجود که است اين خطرناک و فاحش های التقاط و خطاها از يکی

ی که يخطا ؛شود داده نسبت مارکسيسم خود درون در رويزيونيسم دوجو به مارکسيستی های سازمان

را در زمينه های فلسفی، اقتصادی و  ما باالتر اصول و مبانی مارکسيسم. شده استبافراست مرتکب 

 به را رويزيونيسم آنكه نه حال، اين در نيز اصيل مارکسيسم«: بافراست می نويسد. سياسی ذکر کرديم

 می آن به همبسته را خود بلكه گردد نمی جدا آن از تنها باشد نه نداشته کاری آن و به نهاده کناری

که بافراست از آن نام می برد قاعدتًا » مارکسيسم اصيلی«). تکيه بر کلمات از ما است ۴٠ص. (»بيند
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م مگر اينکه بافراست به مارکسيس(پای بند باشد  ) شد ذکر باالتر که(بايد به اصول و مبانی مارکسيسم 

اصول و » هر لحظه به شکلی بت عيار در آمد«هوا و بسيار گونه ای معتقد باشد که به مصداق  در پا

نی در ديدگاه بافراست وجود يالبته قرا. کنند تغيير مبانی  ثابت و روشنی نداشته باشد و اصول آن دائمًا

اگر فرض کنيم از ديدگاه  حال). ين تر بدان خواهيم پرداختيدارد که اين فرض را تأييد می کند که پا

او بايد توضيح دهد اين  ،بافراست مارکسيسم دارای اصول و مبانی روشن، مشخص و ثابتی است

داشته  قرار رويزيونيسم با پيوند و آشتی در«مارکسيسم پای بند به اصول و مبانی، چگونه می تواند 

 سرشت« باشد، بلکه »مارکسيسم از ای جنبه« تنها نه رويزيونيسم ،»نيرو بگيرد و تأثير آن از« ،»باشد

باشد،  »مارکسيسم محرک موتور« و »گيرد منزل مارکسيسم جان در« به حساب آيد، آن »دوم

 غيره، در حالی که اصول و مبانی رويزيونيسم کامًال باشد و» همبستر«و » همبسته«مارکسيسم با آن 

بات ادعای خود يا بايد نشان دهد که بافراست برای اث با اصول و مبانی مارکسيسم تعارض دارند؟

نهفته اند و يا از آنها قابل استنتاج اند و يا با  ،که ذکر کرديم ،اصول رويزيونيسم در اصول مارکسيسم

برنشتاينی، روسی، چينی، آنارشيسم (کسی که با اصول رويزيونيسم  هر. آن اصول مغايرتی ندارند

به روشنی در  ،همچنين اصول مارکسيسم را بداندو  ٤ی داشته باشديآشنا) مدعی مارکسيسم و غيره

خواهد يافت که اصول مارکسيسم و اصول رويزيونيسم با هم قابل جمع نيستند و يکی از ديگری قابل 

راه ديگری که برای بافراست باقی . يکی از نفی ديالکتيکی ديگری حاصل نمی شوداستنتاج نيست و 

در اين  ،ی نيست که در باال گفته شدينی مارکسيسم چيزهامی ماند اين است که بگويد اصول و مبا

کند و و تشريح صورت بايد اصول و مبانی مارکسيسم و نيز اصول و مبانی رويزيونيسم را تعريف 

  .و غيره باشداز اولی » پاره ای«نشان دهد چگونه اين دومی می تواند 

فراست در مورد با سکوت گويایيا  ناسکوت با معنکته ای که بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد 

او ده ها صفحه در مورد رابطۀ بين مارکسيسم و ! اصول مارکسيسم و اصول رويزيرونيسم است

اين کار . رويزيونيسم سياه کرده بی آنکه نخست درک خود را از اصول اين دو جريان بيان کرده باشد

مکرِ  عقلِ  «د خود او می توان آن را بافراست، که با کاربرد زبان هگلی مورد عالقه اش در مور

کسی که معنی و  ناميد، در واقع کلک ناشيانه ای است که گرهی از کار او نمی گشايد و هر» بافراستی

                                                            
مۀ طرح برنا. رجوع شود) ١٣٧٨(طرح برنامۀ کمونيست ها  درتعريف رويزيونيسم و شکل های مختلف آن  به -  ٤

  :قابل دسترسی استبا نشانی زير بر روی سايت آذرخش  کمونيست ها

http://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/bar.pdf  
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فره رفتن از طو تالش او برای فقر بحث بافراست  ،را فهميده يا شنيده باشد تحليل کنکرتضرورت 

  .را به روشنی خواهد ديدبحث کنکرت 

مبانی ثابت و روشنی برای  نی وجود دارد که نشان می دهد بافراست اصول ويتيم قراباالتر گف

  :به  يک نمونه در اينجا اشاره می کنيم. ل نيستيمارکسيسم قا

تر وجود  تيعنی در تقابل با تعين های پس –مارکسيسم در مقابله با رويزيونيسم «: فراست می نويسدبا

، يعنی از راه ذاتش دست می يابد و خود را اعتال می بخشد و مفاهيم برتری از اصولبه  –خودش 

ص ( »با هم يگانه اند) در عين تمايز(خود آگاه می شود، زيرا هر دو جنبۀ اين فرآيند  "دگر"آگاهی از 

  ). تأکيد از ما است ،١١۴

» تعين پست تر«، که به قول او بدين سان از نظر بافراست، مارکسيسم در مقابله با رويزيونيسم

موتور محرک «مارکسيسم است و در کمال تعجب به شکل رازآميزی قرار است که اين تعين پست تر 

کدام . ما اصول مارکسيسم را باالتر ليست کرديم. تازه ای دست می يابد اصول به باشد،» مارکسيسم

لوکزامبورگ  يک از اينها در مبارزه با رويزيونيسم به دست آمده اند؟ ما در زير درک و تحليل لنين و

همواره در اين تن را از رويزيونيسم برنشتاينی به تفصيل خواهيم آورد و خواننده خواهد ديد که اين دو 

اين اصول و مبانی  نکه از ديد آنا ،را مطرح می کردند دفاع از اصول و مبانی مارکسيسممبارزه، 

های نامعينی می داند که بايد برخالف نگرش بافراست که آنها را چيز ،چيزهای ثابت و روشنی هستند

اما نکته اينجا است که پس از انجام موفقيت آميز اين مبارزه از جانب . در اين مبارزه کشف شوند

، باز هم شاهد افزودن اصول جديدی به )موفقيت آميز دست کم از نظر تئوريک(لوکزامبورگ و لنين 

مبارزه با (پراتيک مهم مبارزۀ طبقاتی و بی اساس بودن تئوری بافراست را اين  نيستيممارکسيسم 

البته عين همين موضوع را در مورد مبارزه با . به روشنی ثابت می کند) رويزيونيسم برنشتاينی

  .رويزيونيسم های روسی، چينی و غيره می توان تعميم داد

  :رويزيونيسم چپ

به رويزيونيسم چپ  کمبود مهم ديگر در درک بافراست از رويزيونيسم کم توجهی يا بی توجهی او

برآن بود که اين شکل از رويزيونيسم هنوز يک تجربۀ اجتماعی بزرگ  ١٩٠٨اگر لنين در سال . است

البته حتی . را از سر نگذرانده و بين المللی نشده است، دست کم امروز نمی توان چنين ديدگاهی داشت

به کشورهای التين خالصه نمی  در زمان لنين هم رويزيونيسم چپ رشد سريعی داشت و اين رشد تنها

که ) ١٨٧٣(نيز بايد به تجربۀ شرکت آنارشيست ها در انقالب اسپانيا » تجربۀ اجتماعی«از نظر . شد

نقد کرده و همچنين به نقش آنارشيست ها  »باکونينيست ها در عمل«انگلس نقش منفی آنها را در مقالۀ 
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ه از آن رو مهم است که آنارشيسم مهم ترين در انترناسيونال اول توجه کرد و اين توجه به ويژ

  .است» رويزيونيسم چپ«سرچشمۀ فکری 

و اخراج ميخائيل باکونين و جيمز ) ١٨٧٢(آنارشيسم به ويژه پس از کنگرۀ الهه انترناسيونال اول  

گيوم از انترناسيونال به گسترش خود و مبارزۀ آشکار و شديد با مارکسيسم در اروپا و آمريکا ادامه 

آنارشيسم «کروپوتکين در مقابل » آنارشيسم کمونيستی«پس از مرگ باکونين و غلبۀ خط مشی . ادد

» تبليغ با ديناميت«که گاه آن را » تبليغ با عمل«باکونين، و نيز طرح تاکتيک » )کلکتيويستی(اشتراکی 

نه چندان کمی در  می ناميدند که همان تاکتيک ترور و تبليغ مسلحانه بود، آنارشيسم توانست طرفداران

وارد را ی يميان جريان های چپ و سوسياليستی و بخشی از کارگران جلب و مهم تر از آن چنين ايده ها

ايتاليا، اسپانيا، روسيه و برخی کشورهای  ،در فرانسه» آنارشيسم کمونيستی«. کندجنبش کمونيستی 

حتی انگلستان و اياالت متحدۀ  اروپای شرقی و نيز در آلمان، اتريش، هلند، لهستان، مجارستان و

آنها حتی در ژاپن و چين و برخی نقاط ديگر . آمريکا و آمريکای التين نفوذ و پايگاهی به دست آورد

همچنين در آغاز سدۀ بيستم شاهد رشد . ی ايجاد نمودنديآسيا طرفدارانی پيدا کردند و سازمان ها

اهداف مبارزه بسيار به آنارشيست ها نزديک آنارکوسنديکاليسم هستيم که از نظر بينش اجتماعی و 

   .چند از نظر تاکتيکی با آنها به ويژه در دهۀ نخست سدۀ بيستم اختالف داشتند هر ،هستند

آنارشيست ها و آنارکوسنديکاليست ها را  ،با توجه به تعريف و درکی که از رويزيونيسم ارائه داديم

اين دو جريان بر احزاب سوسياليست و به طور کلی بر  اما. رويزيونيست ناميد به خودی خودنمی توان 

در  –به ويژه از نظر تاکتيکی  –در روسيه تأثير آنارشيسم را . جنبش کمونيستی نيز تأثير گذاشتند

اول در ايده های جريانی که لنين آن جهانی اين تأثير به ويژه در جريان جنگ . آتزوويست ها می بينيم

لنين پس از انقالب اکتبر بارها از انحراف . ، مشاهده می گرددمی ناميد» یاکونوميسم امپرياليست«را 

چپ روی بيماری «همچنين در . آنارکوسنديکاليستی در درون حزب کمونيست شوروی سخن گفته است
به انحرافاتی در احزاب کمونيست آلمان، هلند، انگلستان و غيره که شبيه به انحرافات  »کودکی کمونيسم

يا » انحراف چپ«سير رويدادها نشان داد که . پرداخته است ،کمونيست شوروی بودندچپ در حزب 

در آلمان، تقابل اين جريان با حزب  ١٩٢٠در آغاز دهۀ . گذری نبود بيماری زودرويزيونيسم چپ 

و ) KAPD(به انشعاب در آن حزب و ايجاد حزب کمونيست کارگری آلمان ) KPD(کمونيست آلمان 

 هدف ما در اينجا تأييد مواضع حزب کمونيست آلمان . ان اتحاديه های کارگری انجاميدنيز شکاف در مي

)KPD (اما حزب کمونيست کارگری آلمان  ،نيست)KAPD  ( دارای گرايش های شديد آنارشيستی

در سال های پس از انقالب اکتبر شاهد همين . از اين موضع صورت گرفت یييا جدا بود و انشعاب

اين گرايش . ب مجارستان، بلغارستان، ايتاليا، هلند، انگلستان، هند، چين و غيره هستيماحزا گرايش در
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بسط  فرصتما (در دهه های بعد و در جنبش های مختلف اروپا، آمريکای التين و آسيا حضور داشت 

  .)اين مسايل را در نقد و بررسی کتاب بافراست نداريم

با مرزبندی با رويزيونيسم  ،۵٠و دهۀ  ١٣۴٠آخر دهۀ  گرايش جديد کمونيستی در ايران از سال های

اين . بندی با تبليغ مسلحانۀ جدا از توده شکل گرفتينی و نيز از نظر تاکتيکی با مرزروسی و سپس چ

چه در تئوری های عام (گرايش از همان آغاز از دو ضعف بزرگ رنج می برد يکی ضعف تئوريک 

مپرياليسم، سوسياليسم، مبارزۀ طبقاتی، جنبش زنان و غيره و ل مربوط به سرمايه داری و اييعنی مسا

اقتصادی ايران، وضعيت طبقۀ کارگر و جنبش  - چه تئوری خاص مربوط به وضعيت اجتماعی

ل مربوط به سازمان يل فوری انقالب ايران، مسايل مربوط به چشم انداز و مسايکارگری در ايران، مسا

، و ديگری نبود پيوند ارگانيک با کارگران و ...)مسألۀ ملی و يسم، پان اسالممسألۀ يابی طبقۀ کارگر، 

اين دو ). به رغم اينکه ضرورت چنين پيوندی از گفتمان های اصلی اين گرايش بود(زحمتکشان 

و ضعف يا نبود پيوند ارگانيک با طبقۀ ) ل نظری عام و خاصيدر مسا(ضعف، يعنی ضعف تئوريک 

و باعث شد که فعاالن اين جنبش به رغم تالش های بسيار و قربانی کارگر و مبارزات او، از يک س

نتوانند نقشی را که می بايست در جنبش کارگری ايران به طور کلی و در جنبش انقالبی  ،های فراوان

از سوی ديگر اين دو ضعف باعث شدند که گرايش های . ايفا کنندداشته باشند، ايران به طور خاص 

ير نام مارکسيسم انقالبی و غيره زمينۀ مساعدی در جنبش چپ راديکال ايران پيدا آنارشيستی بتوانند ز

وجود گرايش ها و عملکردهای اپورتونيستی . کنند و زمينه های رشد رويزيونيسم چپ را فراهم آورند

به گفتۀ . راست نيرومند در جنبش نيز به طور غير مستقيم باعث تقويت گرايش های آنارشيستی می شد

 چپ روی(» نوعی مجازات برای گناهان اپورتونيستی جنبش طبقۀ کارگر بود آنارشيسم غالبًا« لنين

ساختار جامعه و تحوالت سريع و ويژۀ اقتصادی و به طور مشخص تجزيۀ ). بيماری کودکی کمونيسم

 و سفاکی های کم نظير) دکالسه(ِ سريع خرده بورژوازی و شمار روزافزون عناصر از طبقه کنده شده 

نيز به رشد و توجيه گرايش های آنارشيستی ) رژيم های پهلوی و جمهوری اسالمی(سرکوبگران حاکم 

  .کمک می کرد

که  ضعف پيوند با طبقۀ کارگرو  ضعف تئوريکمهم يعنی  چهار عاملخالصه اينکه عملکرد اين 

 کارگری ووجود گرايش های قوی اپورتونيستی در جنبش گرايش کمونيستی از آنها رنج می برد، 

سياسی، آری  سرکوب شديد و محدود شدن هر چه بيشتر زمينه های فعاليت، و جنبش دموکراتيک

ی زشمار زياد عناصر خرده بورژواايجاد و تجزيۀ طبقاتی سريع در جامعه و ترکيب اين چهار عامل 

 ،مل ياد شدهدر حال تجزيه و عناصر برکنده شده از طبقه و عناصر بی طبقه نيز در ترکيب با چهار عا

  . باعث رشد بيشتر گرايش های رفرميستی و آنارشيستی در درون جنبش کمونيستی شدند و می شوند
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شايد تنها جريانی بود که از آغاز فعاليت خود در مورد » )آذرخش(جمعی از کمونيست های ايران «

پ و کارگری خطر گرايش های آنارشيستی، نيمه آنارشيستی و شبه آنارشيستی در جنبش چ وجود و

هشدار جدی داد و در حد توان خود زمينه های نظری آنارشيسم و انعکاس از موضع مارکسيستی ايران 

يعنی نگرش به سازمان (آن در جنبش کمونيستی را در عرصه های مختلف نظری، سياسی و تشکيالتی 

مچنان که به نقد نقد نمود ه) های طبقۀ کارگر مانند حزب، سنديکا، شورا، کميتۀ کارخانه و غيره

  .رفرميسم در اين زمينه ها پرداخت

در نقد آنارشيسم و رفرميسم، نقد کمونيسم کارگری حکمت و ديدگاه های آنارشيستی آن و  »آذرخش«

و » احزاب«و سازمان های مختلف حکمتی و » احزاب«يعنی  ،جريان های نظری نزديک بدان

اما در زمينۀ شناخت از سرمايه  ،الف باشندی که ممکن است با شخص منصور حکمت مخيسازمان ها

داری و کمونيسم، خصلت انقالب آتی ايران، شيوۀ برخورد به سازمان های کارگری، شيوۀ برخورد به 

دموکراسی و مبارزات دموکراتيک، مسألۀ ملی، روش های تبليغاتی و فعاليت سياسی و مسألۀ کسب 

باالتر از او و » تئوريسينی«ه پيش می برند و قدرت و غيره نظرات و روش های منصور حکمت را ب

حزب «منظور ما به طور مشخص . ، نوشته هايی انتشار داده استاز نظر اصولی متفاوت با او ندارند

اتحاد سوسياليستی «، »حزب کمونيست ايران«، »احزاب حکمتی«و ديگر » کمونيست کارگری ايران

  .٥شابه استِ مزدی و جريان های م ، جنبش لغو کار»کارگری

                                                            
مربوط به جنبش طبقۀ ل يايدار در مورد يک رشته از مهم ترين مساپس ديدگاه های ناصر ئوردر اينجا ما برای مثال  -  ٥

  :کارگر برای آزادی، انقالب، کمونيسم، تشکل طبقۀ کارگر و غيره را  فهرست وار ذکر می کنيم

برابر و در که پايدار آن را توزيعی (فوری دولت، توزيع برطبق نياز  ، الغای)نفی دوران گذار( استقرار فوری کمونيسم 

ی آزادی است و يتحت اين عنوان که دموکراسی بيان بورژوا( کراسی ، نفی دمو)هر فرد می داند برطبق نيازعين حال 

، )ما خواستار آزادی بی قيد و شرط هستيم و نه دموکراسی؛ نفهميدن دموکراسی همچون شکلی از حکومت و دولت

انی ذاتًا يکسان گرفتن آگاهی و تئوری انقالبی با جنبش، نفی حزب، نفی سنديکا يا اتحاديه به اين بهانه که چنين سازم

سازمان «تر نمی رود و مطرح کردن رِ  مزدی و نظام سرمايه داری فرارفرميستی و سنديکاليستی است و از مدار کا

ف حکومتی بر عهده دارد، هم سازماندهی و ادارۀ توليد در سطح مزرعه و يبه نام شورا که هم وظا» همه فن حريفی

روستا، شهر، استان و کشور به عهده دارد و هم اوست که  را در سطح کارخانه و مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و غيره

وهم اوست که ! ليت مبارزه با دين و خرافات را بر عهده داردئوهم اوست که مس تعيين می کند نياز هرکس چيست و

معنی ارگان ی حکمت و پايدار در آن واحد هم سنديکا هستند، هم شورا به » شورا« . ی را اداره می کنديدستگاه قضا

   .و هم سازمان برنامه ريزی توليد در سطح کشوری) ارگان ادارۀ توليد(و هم کميتۀ کارخانه و محل کار  قدرت سياسی
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عالوه بر نقد آنارشيسم، ديدگاه های رفرميستی در جنبش کارگری و جنبش دموکراتيک ايران نيز مورد 

جمعی از «. و نويسندگان آذرخش قرار می گيرند» )آذرخش(جمعی از کمونيست های ايران «نقد 

و ايجابی خود را ، نظرات مثبت ، عالوه بر نقد رفرميسم و آنارشيسم») آذرخش(کمونيست های ايران 

ل گوناگون نظری و سياسی، برای محک خوردن در عمل مبارزۀ طبقاتی و نيز برای نقد يبارۀ مسادر

ل ديگر در اختيار جنبش ياز سوی فعاالن جنبش کمونيستی و کارگری از طريق سايت آذرخش و وسا

  .قرار می دهند

يک شرط مهم دست يابی جنبش بر آن بوده و هست که » )آذرخش(جمعی از کمونيست های ايران «

رشد و ارتقای مبارزۀ طبقاتی  ،کمونيستی ايران و طبقۀ کارگر ايران به استقالل سياسی و نظری

نقد مارکسيستی آنارشيسم راه را برای نقد مؤثر . نقد مارکسيستی رفرميسم و آنارشيسم است ،پرولتاريا

نقد و  نقد رفرميستی آنارشيسمنين بايد همچ. و ريشه ای رفرميسم هموار خواهد کرد و به عکس

را به نقد کشيد و توجه داشت که هر يک از اين دو انحراف بزرگ در جنبش  آنارشيستی رفرميسم

به نفع خود ) البته اگر مارکسيست ها هشيار نباشند(کارگری می خواهند و می توانند از مارکسيست ها 

ت که در جنبش کارگری نمونه های اتحاد همچنين بايد دانس. و به ضرر رقيب بهره برداری کنند

. رفرميسم و آنارشيسم به ضد گرايش انقالبی در جنبش کارگری يعنی به ضد کمونيسم کم نبوده اند

   .آنارشيسم و رفرميسم هر دو دشمن جنبش کارگری و دشمن مارکسيسم و کمونيسم اند

طور مشخص در شکل انحرافات  که در ايران به ،از ديد ما بی توجهی بافراست به رويزيونيسم چپ

آنارشيستی و شبه آنارشيستی به اسم مارکسيسم ناب پخش و تبليغ می شود، کمبودی جدی به شمار می 

و . اشتباه است ،همچنين اين واقعيت که بافراست آنارشيسم را جنبشی انقالبی ارزيابی می کند. آيد

حساب او با گرايش های  هاز عدم تسويکه به حکمت، پايدار و حکيمی می دهد ناشی » یيآوانس ها«

م مارکسيسم خود را آنارشيستی، نيمه آنارشيستی در درون جنبش کارگری و چپ ايران است که به اس

  .معرفی می کنند

اينکه بافراست به انحرافات آنارشيستی و آنارکوسنديکاليستی در ايران توجه کرده و از آنها نام البته 

  .دردانی استامری مثبت و  قابل ق ،برده

  

  درک لنين از رويزيونيسم و تقابل آن با درک بافراست - ۴
 در درون حزب مارکسيستی است از نظر لنين، رويزيونيسم نوعی تئوری و سياست ضد مارکسيستی

رويزيونيسم به اسم مارکسيسم و به بهانۀ اصالح، تکميل يا مدرن : که ادعای مارکسيستی بودن دارد
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، آنها را زير سؤال می برد و برای محو کندصول و مبانی مارکسيسم مخالفت می کردن مارکسيسم با ا

  .  و تخريب شان تالش می ورزد

مخالف و نه تنها ا .رويزيونيسم را نوعی مارکسيسم و همزاد و برادر دوقلوی آن می داند بافراستولی 

مارکسيسم را تحريف  ،سيستیاين نظر است که رويزيونيسم با ادعای مارکسيستی بودن يا با ظاهر مارک

بارها از مقالۀ  با آنکه مثًال او. بلکه مدعی است که لنين نيز چنين ديدگاهی ندارد ،و قلب می کند

: است» نديده«نوشتۀ لنين نقل قول کرده، اين جملۀ او را  »سرنوشت تاريخی آموزش کارل مارکس«

نقاب نان او را واداشت که دشم ،زی نظری مارکسيسموديالکتيک تاريخ طوری بود که پير«

ليبراليسم که از درون پوسيده بود کوشيد خود را . به چهره بزنند ]نقاب مارکسيست ها را[تی مارکسيس

آنان دورۀ تدارک نيرو برای نبردهای بزرگ را به . در شکل اپورتونيسم سوسياليستی احيا کند

ط بردگان برای نبرد با بردگی يبه شرا آنان بهبود بخشيدن. ی تعبير کردنديخودداری از چنين نبردها

يعنی " (صلح اجتماعی"آنان جبونانه . مزدی را به فروش حق آزاد بودن به پشيزی چند، معنی نمودند

آنان در ميان اعضای . را به معنی خودداری از مبارزۀ طبقاتی و غيره گرفتند) صلح با برده داران

 ٦»اعضای بسيار داشتند" هوادار"ی و روشنفکران سوسياليستی پارلمان، مقامات رسمی جنبش کارگر

  ). تکيه بر کلمات از لنين است(

روشن است که حملۀ لنين متوجه رويزيونيست ها است که هم سياست و هم پايگاه اجتماعی شان را به 

به سياست ضد کارگری روشنی نشان داده است اما بافراست که قطعًا بارها اين مقالۀ لنين را خوانده نه 

توجه کرده و نه پايگاه اجتماعی رويزيونيسم را به طور کامل ديده  و ضد مارکسيستی رويزيونيسم

  .ما جلوتر به اين موارد دقيق تر خواهيم پرداخت. است

: بافراست همچنين با آنکه جملۀ زير را از لنين آورده اما به معنی آن توجه الزم نکرده است

او مبارزه اش را نه در زمين مستقل خود، بلکه در . است سوسياليسم پيش از مارکس شکست خورده«

). مارکسيسم و رويزيونيسملنين، (» زمين عام مارکسيسم به عنوان رويزيونيسم ادامه می دهد

در  نکتۀ مهم. اما تنها منبع آن نيست ،رويزيونيسم بوده و هست يکی از منابعسوسياليسم پيشامارکسی 

در زمين  ، يعنیاين است که رويزيونيسم به اسم مارکسيسم و سوسياليسم دو نقل قولی که از لنين کرديم،

  .عمل می کند) در حوزه های مبارزات اقتصادی، سياسی و نظری طبقۀ کارگر(مارکسيسم 

است و » دورۀ پختگی رويزيونيسم«ممکن است گفته شود مواردی که از لنين نقل کرديم مربوط به 

در  هم رويزيونيسم«ی ندارد و به قول بافراست يچنين ويژگی ها رويزيونيسم در آغاز پديدار شدنش

                                                            
  ٥٨٤ص  ١٨، ج ١٩٦٨ مجموعۀ آثار، ترجمۀ انگليسی، پروگرس، مسکو،لنين،  -  ٦
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 درون در جريانی بجز نيست چيزی امر، در واقع هم و لنين، و لوکزامبورگ و انگلس، مارکس تعريف

  ).۴ص( »طبقه همين )کمونيستی(انقالبی  حزب درون در و کارگر طبقه انقالبی جنبش

ورد نسبت دادن نوشته يا گفته ای به  مارکس يا انگلس صرف نظر از اشتباه تاريخی بافراست در م

هيچ چيز دربارۀ رويزيونيسم نگفته اند تن ما جلوتر توضيح خواهيم داد که اين دو (دربارۀ رويزيونيسم 

، ما در اينجا شاهد انتساب نادرستی از جانب بافراست به لنين و )و نمی توانستند گفته باشند

لنين و لوکزامبورگ از آغاز اين بخش و بخش بعدی نشان خواهيم داد که  ما در. لوکزامبورگ هم هستيم

قابل جمع بودن آن را با مارکسيسم در  پديد آمدن رويزيونيسم به مخالفت قاطع با آن برخاستند و غير

اقل چيزی که در مورد ارزيابی بافراست از رويزيونيسم می توان حد. زمينه های مختلف ثابت کردند

ی که نه نزد لنين می توان يمدارا. او با اين جريان ضد کارگری و ضد مارکسيستی است مدارایگفت 

  ! يافت و نه نزد لوکزامبورگ

نشان خواهيم داد که  ١٩٠٨تا  ١٨٩٩ما در اين بخش با رجوع به شماری از نوشته های لنين از 

ز بابت شمار زياد نقل قول ما ا. برخورد لنين با برنشتاينيسم، رويزيونيسم آن زمان، چگونه بوده است

کار ما نشان دادن مغايرت درک  علت اصلی اين. ها و طوالنی بون آنها از خواننده پوزش می طلبيم

از اين مقوله و بی اساس بودن ادعای او و رزا لوکزامبورگ فراست از رويزيونيسم با درک لنين با

  . مبنی بر داشتن درکی لنينی از رويزيونيسم است

يا  ١٩١٠يا  ١٩٠٨لنين، برخالف ادعای بافراست، منتظر سال می خواهيم نشان دهيم که ما همچنين 

 ١٨٩٩او از سال . نشد تا رويزيونيسم را جريانی رفرميستی و نقطۀ مقابل حزب انقالبی بداند ١٩١٢

همان گونه که لوکزامبورگ، پلخانف، کائوتسکی، . چنين ديدگاهی داشت و آن را اعالم هم می کرد

مطرح شدن  همان آغازو شماری ديگر از سوسيال دموکرات های آلمانی و روسی از  )پسر( نشتليبک

ديدگاه های برنشتاين به مخالفت شديد با آن ديدگاه و نقد آن در زمينه های مختلف فلسفی، اقتصادی و 

 .پرداختندسياسی 

هنگامی که در سيبری  ١٨٩٩که در اوت و سپتامبر  ،اعتراض سوسيال دموکرات های روسيهلنين در 

سوسيال  ١٧و اين نوشته به امضای  ،نوشت ،غيرهو يعنی پيش از به وجود آمدن ايسکرا  ،در تبعيد بود

که در آن را، اکونوميست ها  )اصول اعتقادی Credo(دموکرات تبعيدی رسيد، سندی به نام  ِکِردو 

لنين در آنجا می . ه شدت محکوم می کندب ،توأم با تمايل به برنشتاينيسم شده بود» بی طرفانه«خورد بر

 :نويسد

تالشی برای محدود کردن نظريۀ مارکسيسم، تبديل حزب انقالبی کارگران به ... برنشتاينيسم معروف «

همان گونه که انتظارش می رفت اين تالش به شدت از جانب اکثريت سوسيال . حزبی رفرميستی است
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های اپورتونيستی بارها در صفوف سوسيال دموکراسی   گرايش. دموکرات های آلمان محکوم شده است

بار توسط حزب که وفادارانه از اصول بزرگ انقالبی سوسيال دموکراسی بين المللی  آلمان ظاهر و هر

ما برآنيم که هرگونه کوششی برای پيوند زدن ديدگاه های اپورتونيستی . پاسداری می کند رد شده است

  ٧»انۀ اکثريت انبوه سوسيال دموکرات های روسيه روبرو خواهد شدبه روسيه نيز با مقاومت مصمم

نکتۀ نخست اين . در بحث ما اهميت بسياری دارند ،در پاراگرافی که از لنين نقل کرده ايم ،دو نکته

از را ) رويزيونيسم رايج در آن زمان(است که لنين ضرورت برخورد قاطع به رويزيونيسم برنشتاينی 

و حتی می توان گفت ( ی رويزيونيسم در آلمان و آغاز تشکيل حزب در روسيههمان آغاز شکل گير

مطرح می ) بر می گيردرا در ١٩٠٢تا  ١٩٠٠که سال های  تدارک عملی تشکيل واقعی حزبپيش از 

فراست به همان اندازه و شايد بيشتر اهميت دارد اين است که ۀ دوم که در زمينۀ نقد ديدگاه باو نکت. کند

پاسداری از اصول بزرگ سوسيال دموکراسی بين «بارزه با رويزيونيسم بر ضرورت لنين در م

زيرا که رويزيونيسم  ،از اصول و مبانی مارکسيسم تکيه می کند پاسداریيا به عبارت ديگر بر » المللی

تقليل، تحريف، اخته کردن و يا رد و حذف اين اصول و مبانی را در دستور کار خود  ،از همان آغاز

  . بلکه نقطۀ مقابل آنها است ،ر می دهد و به هيچ رو هيچ بخش از آن جزء اين اصول و مبانی نيستقرا

به منظور به راه انداختن  يۀ هيأت نويسندگان ايسکرا و زاريابيانطرح  در  ١٩٠٠در بهار سال  لنين

نها به در خدمت وحدت همۀ سوسيال دموکرات ها و فراخواندن همۀ آ«نشريات سياسی و تئوريکی 

  :می نويسد»  حزب واحد

انتشارات مارکسيسم قانونی در روسيه با تقليد مارکسيسم شان که تنها قادر به فاسد کردن وجدان «

که ورشکستگی اش (عمومی است، هنوز اين سردرگمی و هرج و مرج را تشديد می کنند که برنشتاين 

نيان بگويد که اکثريت سوسيال دموکرات را قادر می سازد به دروغ در برابر جها) باعث شهرت او شده

  .های روسيه پشتيبان او هستند

هنوز زود است گفته شود که شکاف تا چه اندازه عميق است و شکل گيری يک گرايش تا چه اندازه 

در اين لحظه ما مايل نيستيم به اين پرسش پاسخ مثبت دهيم و هنوز اين اميد را از دست (محتمل است 

اما اين کار که چشم خود را بر وخامت وضعيت ببنديم مضرتر خواهد بود ) کار کنيم همبا نداده ايم که 

                                                            
  ١٧۶ص  ۴ج ، ١٩٧٢، ترجمۀ انگليسی، انتشارات پروگرس، مسکو، مجموعۀ آثارلنين،  -   ٧
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و  ٨يم و ما از صميم قلب به از سرگيری فعاليت ادبی گروه آزادی کاريتا اينکه روی شکاف اغراق نما

ی که برای تحريف و مبتذل کردن سوسيال دموکراسی صورت می گيرد يمبارزه اش به ضد کوشش ها

   .يميمی گو خوشامد

اگر انتشارات پيشنهادی قرار است در خدمت وحدت همۀ : مطرح می شود در اينجا اين مسأله طبيعتًا 

اين انتشارات بايد همۀ طيف های  ،سوسيال دموکرات ها و فراخواندن همۀ آنها به حزب واحدی باشد

چگونه می توانيم ما . نظری، همۀ جنبه های خاص و همۀ روش های عملی گوناگون را منعکس کند

همۀ ديدگاه های متفاوت را با حفظ سياست تحريريۀ يکسان برای اين انتشارات ترکيب کنيم؟ آيا اين 

ِ درهم برهمی از ديدگاه های مختلف باشند يا بايد گرايش مستقل و معينی را  انتشارات بايد صرفا ُ جنگ

  نمايندگی کنند؟

ين تر نشان خواهيم يهمان گونه که پا(نی با گرايش معين ما طرفدار نظر دوم هستيم و اميدواريم ارگا

. هم برای پلميک رفيقانه بين شرکت کنندگان مناسب خواهد بود وهم برای بيان ديدگاه های مختلف ) داد

و در برنامه های مانيفست کمونيست آنچنان که در (ديدگاه های ما با ايده های بنيادی مارکسيسم 

در توافق کامل هستند؛ ما طرفدار تکامل پيگير ) وپای غربی بيان شده اند سوسيال دموکرات ها در ار

اين ايده ها مطابق با روح مارکس و انگلس هستيم و مؤکدَا اصالحات دوپهلو و اپورتونيستی نوع 

  ٩».برنشتاينی را که اکنون مد شده اند رد می کنيم

با صراحت تمام در مورد ) ١٩٠٠مبرسپتا(بيانيۀ هيأت تحريريۀ ايسکرا به همين ترتيب لنين در 

ضرورت تمايز صفوف مارکسيست های روسيه از برنشتاينيسم سخن می گويد و برنشتاين را 

  :او می نويسد. می نامد» سوسياليست سابق«و » مارکسيست سابق«

همان گونه که گفتيم  وحدت ايدئولوژيک سوسيال دموکرات های روس هنوز بايد ايجاد شود و برای «

ل اصولی و تاکتيکی ای که يبارۀ مساو همه جانبه ای در] آزاد[ کار به نظر ما بايد بحث بازاين 

امروزه مطرح کرده اند صورت گيرد ما پيش از آنکه » منقدان«و برنشتاينيست ها و » اکونوميست ها«

ر و روشنی متحد شويم، بايد در درجۀ اول خطوط تمايز استوا بتوانيم متحد شويم و برای آنکه احتماًال
                                                            

اين گروه تا . نددر خارج از روسيه به وجود آورد ١٨٨٣گروهی که پلخانف، ورا زاسوليچ و آکسلرود در سال  -  ٨

زمان تشکيل حزب سوسيال دموکرات روسيه به ترويج آموزش های مارکس و انگلس و مبارزه با نارودنيک ها و 

  . مارکسيست های قانونی روسيه می پرداخت

  .٣٢٣- ٣٢٧، جلد چهارم ص ١٩٧٢جموعۀ آثار، ترجمۀ انگليسی، پروگرس، مسکو، لنين، م -  ٩



30 

 

را ] حاکم[در غير اين صورت وحدت ما صرفًا چيزی خيالی خواهد بود و سردرگمی غالب . رسم کنيم

بنابراين روشن است که ما نمی خواهيم  . پنهان خواهد کرد و مانع از ميان برداشتن آن خواهد شد

را بر طبق روح  به عکس ما آن. تبديل به انباری از نظرات مختلف بکنيم انتشارات خود را صرفًا

اين گرايش را می توان با کلمۀ مارکسيسم بيان کرد، و نياز چندانی . گرايش معينی هدايت خواهيم نمود

ايده های مارکس و انگلس هستيم و ] منسجم، محکم[نيست اضافه شود که ما طرفدار تکامل پيگير 

ِ روز  استرووهُ مد. شتاين و پدوپهلو، مبهم و اپورتونيستی ای را که ادوارد برن" تصحيحات"مؤکدَا 

ی در ياما جا ،ل ديدگاه معين خود را بيان می کنيميبارۀ همۀ مساچند ما در ولی هر. اند رد می کنيمکرده 

  ١٠».ستون های نشريۀ خود برای بحث و جدل بين رفقا اختصاص می دهيم

يا پيش شرط های شکل بدين سان می بينيم که از ديد لنين مرزبندی با رويزيونيسم يکی از مقدمات 

   .گيری و تأسيس حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه  بوده است

آغاز کرده بود و پيروزی  ١٨٩٩م از با رويزيونيسم برنشتاينی که ديديلنين در ادامۀ مبارزۀ پيگير خود 

فصل ( »چه بايد کرد«در  ١٩٠٢در آن را يکی از پيش شرط های تشکيل حزب می دانست در سال 

مارکسيست های قانونی و خطوط اصلی اين رويزيونيسم را که کمابيش از سوی اکونوميست ها،  )اول

  :چنين خالصه می کند ،هم دنبال می شد

اتخاذ می کند " دگماتيک کهن"در مقابل مارکسيسم " انتقادی"که شيوۀ برخوردی " جديد"اين گرايش « 

  .استبه اثبات رسيده ان و توسط ميلربيان شده با دقت کافی در آثار برنشتاين 

. سوسيال دموکراسی بايد از حزب انقالب اجتماعی به حزب دموکراتيک اصالحات اجتماعی تغيير يابد

که به طور " جديد"برنشتاين اين خواست سياسی را با مجموعه ای از استدالل ها و برهان های 

ی علمی و ين سوسياليسم بر مبناامکان قرار داد. سيستماتيک کنار هم چيده شده اند احاطه کرده است

اثبات ضرورت و اجتناب ناپذير بودن آن از ديدگاه درک مادی تاريخ انکار شد، همچنان که فقر فزاينده 

بی اساس " یيهدف نها"نفس مفهوم . و پرولتری شدن جامعه و تشديد تضادهای سرمايه داری رد شد

تمايز و تقابل اصولی بين . ق مردود شناخته شداعالم گرديد و ايدۀ ديکتاتوری پرولتاريا به طور مطل

                                                            
   .٣٥٤-٣٥٥ثار، ترجمۀ انگليسی، پروگرس، مسکو، جلد چهارم ص لنين، مجموعۀ آ  -  ١٠
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بر اين مبنا که در جامعۀ واقعًا  نظريۀ مبارزۀ طبقاتی. ليبراليسم و سوسياليسم مورد انکار قرار گرفت

  .قابل اعمال نيست و غيره ،که حکومت در آن براساس ارادۀ اکثريت است ،دموکراتيک

ی يرفرميسم بورژوا –راسی انقالبی به سوسيال بدين سان خواست چرخشی مصممانه از سوسيال دموک

ی از تمام ايده های بنيادی مارکسيسم يبا چرخشی به همان اندازه مصممانه به سمت انتقاد بورژوا

  .١١»همراهی شد

و ) ١٩٠٨(مارکسيسم و رويزيونيسم تمام آنچه در باال گفتيم و نيز مقاالت معروف لنين زير عنوان  

که در باال ديديم و بافراست نيز از آنها نقل قول )  ١٩١٣(ل مارکس سرنوشت تاريخی آموزش کار

ين تر خواهيم ديد نشان می دهند که از ديد لنين رويزيونيسم تئوری و سياستی يکرده و مواردی که پا

و يا » اصالحات«چه به شکل رد مستقيم و چه (اصول و مبانی مارکسيسم را رد می کند ) است که الف

همۀ اينها را به اسم مارکسيسم و به نام تکامل آن انجام ) و ب) ماهيت آن را قلب نمايدکه » تصحيحاتی«

  .می دهد

ويژگیِ  نوعیِ  رويزيونيست ها اين است که تنها «: می نويسد ماترياليسم و امپريوکريتيسيسملنين در 

ارکسيسم از اينکه ی از ديدگاه های بنيادی ميند که ضمن جداا داراينان از اين شهرت ناميمون برخور

ی که رها کرده اند حساب خود را يآشکارا، با صراحت، مصممانه و به طور روشن با ديدگاه ها

بايد گفت اين ويژگی در مورد کل رويزيونيسم و نه تنها . ١٢»کنند می ترسند و ناتوانند "تسويه"

ارکسيسم را ضمن لنين اين واقعيت را که رويزيونيست ها اصول م. رويزيونيسم فلسفی صادق است

به صورت زير ) ١٩١٤(کارل مارکس پذيرش اسمی آن رد می کنند در مقالۀ معروف خود زير عنوان 

  :توضيح داده است

ما در اينجا تنها برجسته ترين آنها را . بارۀ مارکس و مارکسيسم بسيار گسترده استادبيات در«

ديدگاه مارکس  مارکسيست ها که اصوًال: مؤلفان به سه گروه عمده تقسيم می شوند. خاطرنشان می کنيم

را می پذيرند، نويسندگان بورژوا که دشمن مارکسيسم اند و رويزيونيست ها که فرض بر اين است که 

  ١٣».ی را جانشين آن می کننديبرخی مبانی مارکسيسم را قبول دارند اما در واقعيت مفاهيم بورژوا

مارکسيسم و «ا اين است که همان طور که لنين در علت اتخاذ نام مارکسيسم از سوی رويزيونيست ه
و غيره  »سرنوشت تاريخی آموزش کارل مارکس«، »اختالفات درون جنبش کارگری« ،»رويزيونيسم

                                                            
  . ٧- ٨، ص ١٩٧٣لنين، چه بايد کرد، ترجمۀ انگليسی، چاپ پکن،   -  ١١

   .۶، ص ١٩٧٢پکن،  انگليسی،انتشارات خارجی  ماترياليسم و امپريو کريتيسيسم، ترجمۀلنين،  -   ١٢

  .١٩٧٠ترجمۀ انگليسی، انتشارات خارجی پکن، کارل مارکس، لنين،  -   ١٣
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آموزش مارکس در درون جنبش کارگری کشورهای سرمايه داری به  ١٨٩٠گفته از حدود دهۀ 

زير نام  ن مارکسيسم و نيز غالبًاسوسياليسم های پيشامارکسی در زمي. آموزش غالب تبديل شد

در واقع . مارکسيسم به کار ترويج و تبليغ می پرداختند و در درون احزاب مارکسيستی عمل می کردند

ی برخوردار بود و جريانات غير مارکسيستی و گاه ضد يمارکسيسم در ميان طبقۀ کارگر از اعتبار باال

اين امر حتی در زمان حيات . ی خود بهره می جستندمارکسيستی از اين اعتبار برای منافع سکتاريست

ميخائيل باکونين و طرفدارانش پس از ورود به انترناسيونال اول، از نام اين . خود مارکس نيز رخ داد

ی آنارشيستی خود که مخالف برای پيشبرد مش »مانيفست حزب کمونيست«سازمان و نيز از اسم 

يک . سوء استفاده کردند ،موزش های مارکس و انگلس بودنيز مخالف آ وهای انترناسيونال رهنمود

نمونۀ معروف اين سوء استفاده فعاليت های باکونين و نچايف در روسيه به نام انترناسيونال بود که به 

  . ١٤اخراج باکونين از انترناسيونال منجرشد

مبانی  ، اصول و»رويزيونيسم چپ«و خواه » رويزيونيسم راست«رويزيونيسم، خواه در شکل 

ی را به اسم مارکسيسم جانشين آنها می يی يا خرده بورژوايمارکسيسم را رد می کند و ايده های بورژوا

مارکسيسم و چنانکه لنين در . سازد و در هر دو شکل آن ضد کارگری و ضد مارکسيستی است
قتصادی و هم رويزيونيسم هم در زمينۀ فلسفی، هم ا ،و نوشته های ديگر خاطرنشان کرده رويزيونيسم

اما برای رويزيونيستی بودن يک جريان تنها تجديد . سياسی به تحريف و رد مارکسيسم دست می زند

  . نظر در يک حوزه کافی است

اصول و مبانی يعنی جوهر و ذات  همان آغاز،بافراست به اين واقعيت توجه ندارد که رويزيونيسم از 

بينش علت اين عدم توجه، . و يا تحريف آنها استرا هدف می گيرد و در صدد رد، حذف  مارکسيسم

مارکسيسم و رويزيونيسم که اصول » به آغوش هم کشاندن«او است که در تالش او برای  التقاطی

يک علت ديگر اشتباه و خطای مهم بافراست در . متعارضی دارند به روشنی خود را نشان می دهد

ت که بافراست اين رابطه را رابطه ای ديالکتيکی ۀ بين مارکسيسم و رويزيونيسم اين اسطزمينۀ راب

درونی مارکسيسم تصور می کند، يعنی نفی مارکسيسم از سوی رويزيونيسم را نفی ای ديالکتيکی می 

  .مارکسيسم است حذفانگارد در حالی که اين نفی ديالکتيکی نيست و رويزيونيسم در صدد 

                                                            
  :برای اطالع بيشتر در اين زمينه رجوع کنيد به   -  ١٤

ب در اين کتا. ترجمۀ سهراب شباهنگائتالف دموکراسی سوسياليستی و اتحاديۀ بين المللی کارگران، مارکس و انگلس، 

  .سايت آذرخش قابل دسترسی است
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درک نادرست او از نفی ديالکتيکی را در بخش  ما اين دو موضوع، يعنی بينش التقاطی بافراست و 

نخست اينکه نه تنها درک . در اينجا تنها به دونکته می پردازيم. اشتباهات فلسفی او توضيح خواهيم داد

بلکه لنين هرگز رابطه ای ديالکتيکی  ،لنين از رويزيونيسم نقطۀ مقابل درک بافراست از اين مقوله است

ل نشده و هرگز رويزيونيسم را مانند بافراست موتور محرک يقا بين مارکسيسم و رويزيونيسم

: به عکس است قضيه کامًال. مارکسيسم نناميده يا چيزی که چنين منظوری از آن فهميده شود نگفته است

را مطرح  دفاع از اصول و مبانی مارکسيسملنين همواره در تقابل بين مارکسيسم و رويزيونيسم مسألۀ 

رويزيونيسم، موضع لنين دفاع از آنچه تاکنون به » نو آوری«ر مقابل به اصطالح کرده است، يعنی د

می   بافراست قاعدتًا! بوده است» دفاع از ايده های کهن مارکسيسم«عنوان اصول شناخته شده، يعنی 

 پذيرد که لنين معنی ديالکتيک را می دانسته و به ديالکتيک در تئوری و عمل پای بند بوده است در اين

چيزی «يعنی دفاع از ) اصول و مبانی مارکسيسم(صورت دفاع لنين از آن چيزی که هست و يا بوده 

احتمال  هب !ی می تواند داشته باشد؟يکه مثال برنشتاين آورده چه معنا» چيز جديدی«در مقابل » قديمی

پاسخ اين . است زياد بافراست چنين پرسشی از خود نکرده و اگر هم کرده پاسخ درستی برای آن نيافته

تر از حرف های مارکس جديد» تقويمی«ی برنشتاين از نظر با آنکه حرف ها. پرسش بسيار ساده است

اما از نظر تاريخ واقعی تکامل علم و فلسفه و تکامل تاريخ مبارزۀ طبقاتی، نسبت به آرای  ،است

بلکه رويزيونيسم به طور  نه تنها رويزيونيسم برنشتاينی. به حساب می آيد ماندهمارکس، بسيار عقب 

کلی، چيز نوی در مقابل مارکسيسم نيست تا رابطۀ آن با مارکسيسم رابطه ای ديالکتيکی باشد و بتواند 

حتی رد رويزيونيسم از سوی مارکسيسم يعنی پيروزی . موتور محرکی برای مارکسيسم به شمار رود

ط بحران جنبش يبه ويژه در شراکه مارکسيست ها بايد برای آن،  –مارکسيسم بر رويزيونيسم 

به معنی به دست  - کارگری، مانند وضع کنونی در ايران و جهان حداکثر تالش خود را به کار بندند

نتيجۀ چنين پيروزی . قبلی است ، بلکه تحکيم اصول و مبانینيستآوردن حقيقتی جديد و اصولی جديد 

  .نيستا تغييری در اصول مارکسيسم چند آبديدگی بيشتر مارکسيسم و مارکسيست ها است ام هر

باالتر گفتيم که برای رويزيونيستی بودن يک جريان تنها تجديد نظر در يک حوزه کافی است و نشان 

  :اما پيش از آن ببينيم بافراست در اين باره چه می گويد. خواهيم داد که نظر لنين هم همين است

ه تجديد نظرطلبی آن هر سه منبع و هر سه جزء فقط جريانی را  می توان رويزيونيستی تلقی کرد ک«

در " جزء"به گونه ای که تجديد نظر در هر  ؛شامل بشود -است را د و سيمارکسيسم يعنی فلسفه، اقتصا

ی با اجزاء ديگر نقش تکميل کننده را ايفا کند و لذا اين تفکر به مثابۀ يک مجموعۀ يهم پيوندی و همسو

  )١٤٧- ١٤٨ص ، ». ..گشتاورد «(» خوردار باشدواحد از انسجام درونی مقوم بر
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بدينسان اگر جريانی مثال مبارزۀ طبقاتی، ديکتاتوری طبقۀ کارگر و يا فروپاشی سرمايه داری را قبول 

در دل حزب انقالبی «نداشته باشد از نظر بافراست هنوز رويزيونيستی به حساب نمی آيد و می تواند 

  !تجديد نظر نکرده است» هر سه جزء مارکسيسم«ز در جا داشته باشد چون هنو» پرولتاريا

چگونه پلخانف و شرکا از «لنين در مقالۀ خود : حال ببينيم رويکرد لنين به اين مسأله چگونه بوده است
نوشته شده است، پلخانف را به اين دليل متهم به  ١٩٠٨که در نوامبر سال » رويزيونيسم دفاع می کنند

که نظريۀ اجارۀ مطلق  ،کند که ديدگاه يکی از منشويک ها به نام ماسلف راحمايت از رويزيونيسم می 

لنين به عکس، ديدگاه ماسلف را . مارکس را زير سؤال برده بود، رويزيونيستی نمی دانسته است

ولی  ،رويزيونيسم تئوريک می داند و پلخانف را به رغم اينکه با ماسلف در اين مورد هم نظر نبود

  .زيونيستی نمی دانست، در اين مورد حامی رويزيونيسم می داندديدگاهش را روي

هدف ما در اينجا اين است نشان دهيم که لنين، برعکس بافراست، منتظر اين نماند تا ماسلف عالوه بر 

يعنی سياست و فلسفه » اجزای ديگر مارکسيسم«ل اقتصادی و نيز در يمسألۀ اجارۀ زمين در ديگر مسا

به عبارت ديگر، از نظر لنين بينش . شود تا او را رويزيونيست بداند هم دچار رويزيونيسم

در يک مسألۀ بنيادی اقتصاد، مانند اجارۀ زمين، کافی بود تا لنين او را  ،رويزيونيستی ماسلف

  . رويزيونيست ارزيابی نمايد

لسفی، تقابل ميان اين دو جريان را در عرصه های ف »رويزيونيسم مارکسيسم و«لنين در مقالۀ 

رويزيونيسم  البته رويزيونيسمی که لنين از آن سخن می گويد اساسًا. اقتصادی و سياسی توضيح می دهد

برنشتاينيسم با جريانات رويزيونيستی ديگر، به ويژه با رويزيونيسم های راست، . برنشتاينی است

ر زمينۀ بررسی ديدگاه نکات اصلی مقالۀ لنين را د ١ما در پيوست . دارای وجوه اشتراک فراوانی است

اينکه  نخست: هدف ما از اين کار دو چيز است. های فلسفی، اقتصادی و سياسی برنشتاينيسم می آوريم

ی برای مقايسه ياصول دست کم يک نوع رويزيونيسم را روشن کرده باشيم تا خواننده موادی و معيارها

د و بر اين اساس داوری مستقلی ت آورتوضيح داديم، به دس ٢با اصول و مبانی مارکسيسم که در بخش 

بارۀ ادعاهای بافراست در زمينۀ خويشاوندی بين مارکسيسم و رويزيونيسم و اينکه بنا به ادعای او در

اينکه خواننده تفاوت اساسی بين شيوۀ  دوم. رويزيونيسم نوعی مارکسيسم است و غيره داشته باشد

وۀ برخورد کنکرت است، و شيوۀ برخورد بافراست را برخورد لنين به مسألۀ رويزيونيسم، که همان شي

  .هيز و فرار از برخورد به محتوای مشخص است، مشاهده نمايدی و پريکلی گو که
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طرح برنامۀ کمونيست های «در  ،که در اين بخش مطرح شده است ،اساس تحليلی از اين گونهبر
اشکال مختلف رويزيونيسم  سپس خطوط کلی تعريف فشردۀ زير از رويزيونيسم آمده و ١٥»ايران

  :توضيح داده شده است

رويزيونيسم، تجديد نظر در اصول سوسياليسم علمی در جهت قلب ماهيت اين نظريه است که انواع « 

ی را به نام مارکسيسم عرضه می کند و با تقليل، تحريف و يی و خرده بورژوايايدئولوژی های بورژوا

 ای پوسته تنها پرولتری، عمل و انديشهز اين نظريۀ راهنمای يا رد درونمايۀ علمی و انقالبی آن، ا

 را آارگر طبقۀ سازمان های و آمونيستی و آارگری جنبش بدينسان و گذارد می جای بر مرده و خشک

 اقتصادی مضمون رويزيونيسم متضاد گاه و گوناگون اشكال .می کشد تباهی به و می کند فاسد درون از

 ».دارند مشترآی سياسی و

  

  درک لوکزامبورگ از رويزيونيسم و تقابل آن با درک بافراست - ٥
. در بخش پيش نشان داديم که درک بافراست از رويزيونيسم نقطۀ مقابل درک لنين از اين مقوله است

مورد رويزيونيسم با ديدگاه های  که ديدگاه های بافراست در اددر اين بخش نشان خواهيم د

  .رار داردلوکزامبورگ نيز در تقابل ق

رويزيونيسم هرگز حقيقت ... «: می نويسد »رويزيونيسم، نوعی مارکسيسم است«بافراست تحت عنوان 

رويزيونيسم چيزی . مستقل نيست، بلکه در واقع همان مارکسيسم است در حالت دگربودگی) يا واقعيتی(

ِ "و يا " هستی دگر"نيست مگر  يا (در واقع بازتاب مارکسيسم؛ رويزيونيسم " هستی بيگانه با خود

از اين رو ميان مارکسيسم و . يا برگردانی از مارکسيسم است از خود به خويشتن) بازخورد

چه رويزيونيسم اگر به صورت حقيقی آن دريافته شود، . رويزيونيسم ورطۀ گذرناپذيری وجود ندارد

رويزيونيستها و  بايد به گونۀ نوعی مارکسيسم فهم شود و عمًال نوعی مارکسيسم هم هست و لذا

  .»مارکسيستها چيزی نيستند مگر دو جريان در درون مارکسيسم

صرف نظر از همۀ ديالکتيک بافی های سبک هگلی های جوان در مطالب نقل شدۀ باال از بافراست، 

می شناسد؟ آيا به اين اعتبار که اين دو » نوعی مارکسيسم« او به چه مفهوم و اعتباری رويزيونيسم را 

اند يا به عبارت ديگر هر دو تئوری هستند يا به اين علت که مارکسيسم » يک جنس«خود او از  به قول

                                                            
بر روی سايت آذرخش در دسترس است و ما خواننده را به ويژه به مطالعۀ بخش مربوط به اين طرح برنامه   - ١٥

  r.pdfhttp://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/ba. رويزيونيسم آن دعوت می کنيم
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رويزيونيسم نوعی که قابل تصور است به لحاظ تئوری است؟ آيا » حزب کمونيستی واحد«همان 

 ی دارد نمی تواند بدين اعتبار،يمارکسيسم باشد؟ روشن است کسی که با مارکسيسم و رويزيونيسم آشنا

البته درست است که پايۀ معرفتی خطای بافراست التقاطی گری او در . نظر بافراست را جدی بگيرد

مفاهيم و مقوالت بنيادی مارکسيسم است، ولی او با حرف های باال نشان می دهد که هم به خاطر 

 حزب کمونيستی«التقاطی گری در مفاهيم و مقوالت بنيادی و هم در عوضی گرفتن مارکسيسم با 

  .می داند» نوعی مارکسيسم«، رويزيونيسم را »واحد

طبعًا با گفتن اينکه رويزيونيسم چه نيست نمی توان از آن تعريفی ارائه داد؛ و برای فهميدن مفهوم 

همان مارکسيسم است در «و يا » مارکسيسم" هستی بيگانه با خودِ "يا  و "هستی دگر"«رويزيونيسم با 

، »هستی بيگانه با خود«، »هستی دگر«نخست بايد مفهوم مقوالت  و غيره نيز،» حالت دگربودگی

و غيره روشن شوند، تا امکان تفکر بر سر اينکه رويزيونيسم در ديدگاه بافراست » حالت دگربودگی«

  .او در کتاب خود اين مقوالت را توضيح نمی دهد. چيست، به وجود آيد

را دربارۀ رويزيونيسم برنشتاينی نوشته است،  »اصالح اجتماعی يا انقالب«رزا لوکزامبورگ کتاب 

حال . بنابراين روشن است که او رويزيونيسم را از طريق برخورد با آرای برنشتاين بررسی می کند

  :ببينيم رزا لوکزامبورگ دربارۀ رويزيونيسم چه می گويد

هرچه باشد، برای  یيهدف نها: " برنشتاين خود با وضوح و دقت تمام اين ديدگاه را تدوين کرده است«

ی يی چيزی جز رهاياگر در نظر داشته باشيم که هدف نها» ."من هيچ است؛ جنبش همه چيز است

پرولتاريا از کار مزدی و محو طبقات، يعنی نخست سوسياليسم و سپس جامعۀ کمونيستی، نيست، آن 

  .برنشتاين پی خواهيم برد وقت به عمق فاجعه بار ضد مارکسيستی اين نظر

، چنانکه برنشتاين "اصالحات يا انقالب"برای سوسيال دموکراسی پرسش «: مبورگ می گويدلوکزا

برنشتاين و طرفدارانش، هر  در مجادلۀ با" بودن يا نبودن: "مطرح کرده، مشابه با اين پرسش است

ا آن کسی در حزب بايد آشکارا بداند که اين پرسشی دربارۀ اين يا آن روش مبارزه يا استفاده از اين ي

  ».نيست بلکه پرسشی دربارۀ خود هستی جنبش سوسيال دموکراسی است تاکتيک

انتظار اينکه اپوزيسيون سوسياليسم علمی از همان ابتدا خود را آشکار، تمام و کمال و تا آخرين «و  

 دست کم انکار کندنتايجش بيان کند، انتظار اينکه آشکارا و صراحتًا پايۀ نظری سوسيال دموکراسی را 

امروزه، کسی که می خواهد سوسياليست شمرده شود و هم زمان . گرفتن قدرت سوسياليسم علمی است

عليه دکترين مارکس، شگرف ترين محصول ذهن بشر در اين قرن، اعالم جنگ کند، بايد با ارجمند 

را  بايد خود را شاگرد آن بنامد و در آموزه های مارکس نکاتی. شمردن اجباری مارکسيسم آغاز کند
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به اين علت بايد . برای حمله به خود آنها بيابد و اين حمله را تکامل بيشتر دکترين مارکس معرفی کند

اين امر بر اليه های . برنشتاين، هستۀ پوشيدۀ آن را تشخيص دهيم بدون توجه به اشکال خارجی نظريۀ

ونيستی در حزب که جريان اپورت« و» .گستردۀ پرولتاريای صنعتی در حزب ما ضرورتی مبرم دارد

برنشتاين تدوين کرده، چيزی نيست جز تالشی ناآگاهانه برای اطمينان از اينکه عناصر  نظريۀ آن را

وازی که به حزب ما وارد شده اند، خط مشی و اهداف حزب را در جهت مورد نظر خود ژخرده بور

سرشت خرده ی، مسألۀ ی و جنبش، در شکل ديگريمسألۀ اصالحات يا انقالب، هدف نها. تغيير دهند

  ».است ی يا پرولتری جنبش کارگریيبورژوا

به نظريه ای بينديشيد «: رزا لوکزامبورک دربارۀ روش اپورتونيستی رويزيونيسم برنشتاينی می نويسد

به نظر ما، نکتۀ محوری نظام » «.که می خواهد سوسياليسم را به وسيلۀ اصالح اجتماعی برقرار کند

آن را بايد در نکته ای يافت . او از وظايف عملی سوسيال دموکراسی نهفته نيستبرنشتاين در برداشت 

که وی دربارۀ مسير تکامل عينی جامعۀ سرمايه داری می گويد که البته با برداشت او از وظايف عملی 

برنشتاين، فروپاشی عمومی سرمايه داری  بنا به نظر» «.سوسيال دموکراسی ارتباط تنگاتنگی دارد

ی سرمايه داری برای انطباق خود نخست در از يبرنشتاين می گويد توانا» «پيش نا محتمل است بيش از

ثانيًا خود را در تداوم وجود طبقات متوسط نشان می دهد ... بين رفتن بحران های عمومی ديده می شود 

و سياسی ی با بهبود وضعيت اقتصادی يبرنشتاين استدالل می کند که عالوه براين، اين توانا ...

  » .پرولتاريا به واسطۀ مبارزات اتحاديه های کارگری به اثبات رسيده است

از اين امر نتيجۀ عام زير دربارۀ مبارزۀ عملی سوسيال دموکراسی گرفته می «: لوکزامبورگ می گويد

فعاليت سوسيال دموکراسی نبايد معطوف به کسب قدرت سياسی باشد بلکه بايد بهبود شرايط طبقۀ . شود

نبايد انتظار داشت که سوسياليسم در نتيجۀ بحران سياسی و اجتماعی . کارگر را مد نظر قرار دهد

  .حاصل می شود بلکه بايد با بسط فزايندۀ کنترل اجتماعی و کاربرد تدريجی اصل همياری تحقق يابد

يه ها برعکس، اعتقاد دارد که اين نظر. برنشتاين خود چيز جديدی در نظريه های خود نمی بيند

اما . هماهنگ با اظهارات مارکس و انگلس و نيز جهت گيری عام سوسيال دموکراسی تا به امروز است

از نظر ما به دشواری می توان منکر تناقض بنيادی اين نظريه ها با برداشت های سوسياليسم علمی 

ين، گذار به برنشتاين نه سرعت تکامل جامعۀ سرمايه داری بلکه خود سير تکامل و بنابرا» «.شد

برنشتاين از سه پايۀ بنيادی سوسياليسم علمی، نخستين پايه را » «.سوسياليسم را زير سئوال می برد

وی نه تنها . او می گويد تکامل سرمايه داری به فروپاشی اقتصادی عمومی نمی انجامد. حذف می کند

نشتاين تصديق کنيم که تکامل بر اگر مانند. ... شکل معين فروپاشی بلکه خود فروپاشی را رد می کند

ضرورت نخواهد  از لحاظ عينیسرمايه داری در جهت نابودی خود پيش نمی رود آنگاه سوسياليسم 
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رزا » .حذف بحران ها به معنای نابودی تضاد بين توليد و مبادله بر پايۀ سرمايه دارانه است. ... داشت

ما يک تبيين ايده آليستی از «نيسم برنشتاينی لوکزامبورک از همۀ اينها نتيجه می گيرد که در رويزيو

ضرورت عينی سوسياليسم به عنوان نتيجۀ تکامل مادی جامعه، از ميان . سوسياليسم در اختيار داريم

  ».می رود

  :می نويسد» پيامدهای سياسی و سرشت عام تجديد نظر طلبی«لوکزامبورگ تحت عنوان 

ن و بی فايده است؛ بنابراين، فعاليت اتحاديه ای و از ديدگاه تجديد نظر طلبی، فتح قدرت ناممک«

پارلمانی بايد فقط برای کسب نتايج فوری آن يعنی برای بهبود وضعيت مادی کارگران، کاهش تدريجی 

بنا به ديدگاه کنونی اهميت سوسياليستی » «.استثمار سرمايه داری و گسترش کنترل اجتماعی انجام شود

را  –دگرگونی سوسياليستی ذهنی  يعنی عامل –ی در اين است که پرولتاريا فعاليت اتحاديه ای و پارلمان

بنا به ديدگاه برنشتاين، مبارزات اتحاديه ای و سياسی به . برای انجام وظيفۀ تحقق سوسياليسم آماده کند

يه داری را سرشت سرمايه دارانۀ جامعۀ سرما. تدريج، خودِ  استثمار سرمايه داری را کاهش می دهد

در ديدگاه کنونی حزب ما، » «.می دارد و بجای آن سرشت سوسياليستی را قرار می دهدميان براز 

پرولتاريا در نتيجۀ مبارزات اتحاديه ای و پارلمانی خود قانع می شود که انجام تغييرات بنيادی اجتماعی 

تغيير دهد و کسب ناممکن است و به اين باور می رسد که اين مبارزات اساسًا نمی تواند وضعيت او را 

اما نظريۀ برنشتاين از اين پيش فرض آغاز می کند که کسب قدرت ناممکن . قدرت اجتناب ناپذير است

است و با اين نتيجه گيری پايان می گيرد که نظم سوسياليستی را تنها می توان در نتيجۀ فعاليت اتحاديه 

ايده های رفرميستی سنديکاليسم را  يعنی به طور خالصه رويزيونيسم» .ای و پارلمانی تحقق بخشيد

 بنا به نظر«: لوکزامبورگ چنين ادامه می دهد. می کند )سرخسنديکای (انقالبی جانشين سنديکای 

سرشتی سوسياليستی دارد چون تأثير اجتماعی فزاينده ای را  پارلمانی اتحاديه ای وبرنشتاين، فعاليت 

» .ديم نشان دهيم که اين تأثير صرفًا خيالی استما کوشي. بر اقتصاد سرمايه داری اعمال می کند

تاکتيک های برنشتاين با مالحظۀ تکامل و تشديد تناقض های سرمايه داری تعيين نشده بلکه راهنمای «

بنابراين، تجديد نظر طلبی را می توان به شيوۀ زير خصلت » «.آن چشم انداز تخفيف اين تناقض هاست

سکون سوسياليسم از طريق نظريۀ عاميانۀ اقتصادی سکون سرمايه  تجديد نظر طلبی نظريۀ: بندی کرد

برنشتاين اعالم می کند که نظريۀ ارزش مبتنی بر کارِ  مارکس «: لوکزامبورگ می گويد. »داری است

  »تجريدی محض است

  :می نويسد» فروپاشی«لوکزامبورگ تحت عنوان 

. ه تجديد نظر در سوسيال دموکراسی پرداختبرنشتاين با کنار نهادن نظريۀ فروپاشی سرمايه داری، ب«

برنشتاين با از ميان برداشتن اين سنگ پايه بايد  اما اين نظريه سنگ پايۀ سوسياليسم علمی است، و
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وی در جريان بحث خود مواضع سوسياليسم را يکی . همچنين کل دکترين سوسياليستی را کنار گذارد

  .خست خود را به اثبات رساندپس از ديگری رد می کند تا بتواند اعتقاد ن

برنشتاين سلب  بنابراين،. بدون فروپاشی سرمايه داری، سلب مالکيت از طبقۀ سرمايه دار ناممکن است

اما . را به عنوان هدف جنبش کارگری انتخاب می کند" اصل تعاونی"مالکيت را رد و تحقق تدريجی 

برنشتاين اجتماعی شدن توليد  بنابراين،. يابدتعاونی نمی تواند در چهارچوب توليد سرمايه داری تحقق 

  .را رد و اصالح تجاری و گسترش تعاونی های مصرف کنندگان را پيشنهاد می کند

اما دگرگونی جامعه از طريق تعاونی مصرف کنندگان حتی همراه با اتحاديه های کارگری با تکامل 

شتاين برداشت ماترياليستی از تاريخ را برن بنابراين. مادی واقعی جامعۀ سرمايه داری ناسازگار است

  .رد می کند

 بنابراين،. اما ديدگاه او از مسير تکامل اقتصادی با نظريۀ مارکسيستی ارزش اضافی ناسازگار است

  .برنشتاين ارزش و ارزش اضافی و به اين طريق، کل نظريۀ اقتصادی کارل مارکس را رد می کند

ی معين و بدون يک پايۀ اقتصادی در جامعۀ ياند بدون يک هدف نهااما مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا نمی تو

ی را اعالم می يبرنشتاين مبارزۀ طبقاتی را رد و آشتی با ليبراليسم بورژوا بنابراين،. موجود انجام شود

  .کند

بنابراين . اما در يک جامعۀ طبقاتی، مبارزۀ طبقاتی پديده ای کامًال طبيعی و اجتناب ناپذير است

  »اين حتی موجوديت طبقات در جامعه را زير سئوال می برد؛برنشت

ی به ياو با کنار نهادن هدف نها. به اين گونه برنشتاين مسير منطقی اش را يک به يک طی می کند«

نفع جنبش آغاز کرد اما چون هيچ جنبش سوسياليستی بدون هدف سوسياليستی نمی تواند وجود داشته 

  .ا نيز نفی می کندباشد، وی ضرورتًا خود جنبش ر

در ديدگاه او، ساختار . به اين ترتيب برداشت برنشتاين از سوسياليسم به طور کامل فرو می پاشد

متقارن باشکوه و ستودنی نظام مارکسيستی به کومه ای زباله تبديل می شود که در آن پسمانده های 

  ».ترکی می يابندی از انديشۀ اذهان برجسته و حقير مزار مشيتمامی نظام ها، بخش ها

پايۀ علمی رهايی طبقۀ کارگر را با توجيهات بورژوازی جز اين کاری می کند که ] برنشتاين[آيا «

هنگامی که از سرشت جهان شمول انسانی ليبراليسم سخن می گويد، و سوسياليسم را ؟ عوض می کند

که جنبش سوسياليستی را از به گونه ای از سرمايه داری تغيير می دهد، آيا کاری غير از اين می کند 

سرشت طبقاتی اش، و در نتيجه از مضمون تاريخی اش و بنابراين به طور کلی از هر مضمونی 

حامل تاريخی ليبراليسم، يعنی بورژوازی را به پرچمدار محروم می کند و در همان حال برعکس، 

  )تکيه بر کلمات از ما است(» ؟منافع جهان شمول انسان ها تبديل می کند
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هنگامی که او گزنده ترين تيرهای خود را به ديالکتيک پرتاب می کند، در واقع به شيوۀ خاصِ  «

  ».انديشۀ پرولتاريای برخوردار از آگاهی طبقاتی حمله ور می شود

بخواهد خود را در برابر اصول ما به تأييد برساند، ] اپورتونيستی[روشن است که اگر اين جريان «

، و بجای ناديده گرفتن آنها ای برسد که خود نظريه، اصول، را مورد حمله قرار دهد منطقًا بايد به نقطه

» .کتاب برنشتاين دقيقًا تالش در اين راستا است. بايد آنها را از بين ببرد و نظريۀ خويش را بنا کند

  )تکيه بر کلمات از ما است(

  .ازگار استکردار اپورتونيستی در جوهر و پايه هايش با مارکسيسم ناس ...«

اما به اين ترتيب نيز نشان داده می شود که اپورتونيسم با سوسياليسم در کل ناسازگار است و گرايش 

ی است، يعنی فلج کردن کامل مبارزۀ يدرونی آن سوق دادن جنبش کارگری به سمت راه های بورژوا

مستقل از او، جنبشی پيش از مارکس و . طبقاتی پرولتری آشکارا با نظام مارکسيستی همانند نيست

کارگری و نظام های گوناگون سوسياليستی وجود داشت که هرکدام از آنها بنا به شرايط زمانه، به شيوۀ 

بنيان گذاری سوسياليسم بر مفهوم اخالقی . خود تجلی نظری مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رهايی بودند

شيوۀ توليد؛ درک از تضاد طبقاتی به عدالت، بر مبنای مبارزه عليه شيوۀ توزيع بجای مبارزه عليه 

به اقتصاد سرمايه داری؛ همۀ اينها " اصل تعاونی"مثابۀ تضاد بين فقير و ثروتمند؛ تالش برای الصاق 

در زمانۀ و اين نظريه ها . چيزهايی هستند که در نظام برنشتاين می يابيم و پيش از او وجود داشته است

های بالفعل مبارزۀ طبقاتی پرولتری بوده اند، چکمه های هفت ، با وجود نابسندگی خويش، نظريه خود

همۀ تأکيدها در (» .فرسخ پيمای کودکی پرولتاريا که به مدد آنها راه رفتن را در صحنۀ تاريخ آموخت

اين نقل قول ها از خود کتاب گزيده هايی از رزا لوکزامبورگ است جز مواردی که خالف آن تصريح 

  ). شده است

، »گزيده هايی از رزا لوکزامبورگ«از کتاب » اصالح يا انقالب اجتماعی«مفصل قطعات  ما با نقل 

فراست، رويزيونيسم، اه لوکزامبورگ، برخالف ديدگاه باگدترجمۀ حسن مرتضوی، نشان داديم که از دي

ديم که رويزيونيسم برخالف بلکه نقطۀ مقابل اصول مارکسيسم است، نشان دا ،نوعی مارکسيسم نيست

. است» سکون سوسياليسم«فراست موجب تحرک مارکسيسم برای تکاملش نيست، بلکه نظريۀ ر بانظ

است که با قلب ماهيت مارکسيسم، از » نوعی مارکسيسم«به عبارت ديگر نشان داديم که رويزيونيسم 

طبق نظر بافراست مسأله به اين صورت بر. رده و يک نام باقی نمی گذاردآن جز پوسته ای خشک، م

می آيد که چون برنشتاين عضو حزب سوسيال دموکرات آلمان بود، نظريۀ رويزيونيستی اش در

شيدا بافراست ديالکتيک مارکسيسم و رويزيونيسم دوران ساز . به حساب می آيد» نوعی مارکسيسم«

خود را بر همين پايۀ به اصطالح تحليلی بی اهميت و مبتذلِ  عضويت تجديد نظرطلبان در احزاب 
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ی طبقۀ کارگر، بنا می کند و نظريه های گوناگون اپورتونيست ها، رفرميست ها، آنارشيست ها و انقالب

به » نوعی مارکسيسم«سرانجام رويزيونيست ها را، که همۀ آنها را رويزيونيسم می شناسد، به عنوان 

اسبات آری از ديدگاه بافراست مناسبات بين مارکسيسم و رويزيونيسم، من. خورد خواننده می دهد

. است» برادر دوقلوی خود«و باالخره » همزاد خود«، »پاره ای از تن خود«، »سرشت دوم خود«

کافی است که خواننده دربارۀ مناسبات بين مارکسيسم و رويزيونيسم، نظرات نقل شده از رزا 

در يک کالم از نظر بافراست، مبارزۀ مارکسيسم و . لوکزامبورگ در باال را به خاطر آورد

زيونيسم با هم، به مبارزۀ طبقاتی و انعکاس آن در حزب پرولتری و انتقال ايده های بورژوازی و روي

خرده بورژوازی توسط برخی اعضای حزب به درون آن ربط ندارد، بلکه اين خاصيت خود مارکسيسم 

  .در انشقاق خود است که رويزيونيسم را همچون همزاد و برادر دوقلوی خود به وجود می آورد

بودن مارکسيسم » همزاد«حرف خود دربارۀ » پايۀ مادی رويزيونيسم«ما جالب است که بافراست در ا

جهان بينی خرده بورژوازی در صفوف «: و رويزيونيسم را فراموش می کند و از قول لنين می نويسد

به  هجوم افراد غير پرولتری«و از قول رزا لوکزامبورگ از » احزاب وسيع کارگری رخنه می نمايد

انحالل طلبان، «از قول لنين از  ١٩و باز در صفحۀ » سوی حزب کارگر و عضويت يافتن آنها در آن

ی هستند که از طرف بورژوازی مأموريت دارند هرزگی ليبرالی را در يروشنفکران خرده بورژوا

هجوم «، »رخنه کردن«او از لنين و لوکزامبورگ مفاهيم . سخن می گويد» محيط کارگری وارد سازند

را نقل می کند و ظاهرًا به آنها باور دارد بدون آنکه به عمق آنها فکر » مأموريت داشتن«و » آوردن

  .کند

مبارزۀ ميان مارکسيسم و رويزيونيسم، نه مبارزۀ بورژوازی با ... «: می نويسد١۵بافراست در صفحۀ 

می ) اخل حزب انقالبی پرولتریو لذا در د(پرولتاريا، بلکه فقط و فقط انعکاس آن در داخل مارکسيسم 

مشکل شان اين است که وظايف ... رويزيونيست های منشويکی ...  رويزيونيسم توهم استپس . باشد

اگر او می نوشت که مبارزۀ ميان ). تأکيدها از خود بافراست است(» ... درک نمی کنندانقالب را مطلقًا 

ری انعکاس مبارزۀ بين بورژوازی و پرولتاريا مارکسيسم و رويزيونيسم در داخل حزب انقالبی پرولت

ی است، حرف او کامًال درست بود، يو ادامه و مکمل مبارزۀ مارکسيسم با تئوری و سياست بورژوا

چون روشن است که مبارزۀ بين مارکسيسم و رويزيونيسم، مبارزۀ مستقيم بين بورژوازی و پرولتاريا 

لذا در داخل حزب انقالبی  و(در داخل مارکسيسم «بارزه را ولی اوًال او اين م. در سطح اجتماعی نيست

می داند که باز به معنی يکسان گرفتن مارکسيسم و حزب است، و ثانيًا به خاطر عدم درک » )پرولتری

اگر او کمی در اين موضوع عميق . منشويک ها از وظايف انقالب رويزيونيسم را توهم قلمداد می کند

وظايف انقالب را مطلقًا درک » « رويزيونيست های منشويکی«سيد چرا تر می شد و از خود می پر
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نو ايسکرايی ها به دنبال «آنگاه ممکن بود همچون لنين به اين نتيجه برسد که آنها مانند » نمی کنند

  .و اين دنباله روی نمی تواند توهم باشد» بورژوازی سلطنت طلب افتاده اند

. بسيار دلخواهانه است و مرزهای مشخصی ندارد» توهم«نوان تعريف بافراست از رويزيونيسم به ع

تعريف . او نمی تواند معياری برای سنجش رويزيونيسم برای آينده در اختيار کمونيست ها قرار دهد

او رد نمی کند . آنقدر گل و گشاد است که هر چيزی را می توان به آن نسبت داد» توهم«رويزيونيسم با 

صول سوسياليسم علمی را نفی می کند، رويزيونيسم است ولی در مورد انحالل که برنشتاينيسم، که ا

، ديگر به هيچ عنوان توهم نيست بل برخالف رويزيونيسمانحالل طلبی «: می گويد ١٩طلبی در صفحۀ 

ما ضمن قبول کامل اينکه انحالل طلبی چاکری ). تأکيد از ماست(» .چاکر بورژوازی شدن است

ِ  بافراست در اينجا مارکسيسم نقل قولی استيبگو بورژوازی است، بايد اگر لنين . يم که مارکسيسم

اگر . بافراست آن را چاکری بورژوازی نمی خواند ،نحالل طلبی را خيانت به مارکسيسم نمی دانستا

به اين نتيجه رسيده بود، چگونه همين حرف را که برنشتاينيسم ) و البته به کمک لنين(او مستقل از لنين 

بيان نمی » برخالف رويزيونيسم، ديگر به هيچ عنوان توهم نيست بل چاکر بورژوازی شدن است«

انحالل طلبی برخی  ،؟ اگر رويزيونيسم برنشتاينی مستقيمًا اصول سوسياليسم علمی را رد می کند!کند

و توهم پس چگونه است که برنشتاينيسم رويزيونيسم . از اين اصول را به طور غير مستقيم رد می کند

است، ولی انحالل طلبی، از توهم و بنابراين از رويزيونيسم فراتر می رود و به چاکری بورژوازی 

  تبديل می شود؟

از لنين نقل می کند، لنين آن را نتيجۀ » سوسيال ـ شووينيسم«جالب اين است که بافراست هر جا دربارۀ 

را محصول تحول رويزيونيسم » ووينيسمسوسيال ـ ش«تکامل اپورتونيسم می داند، ولی خود بافراست 

بنابراين برای روشن شدن اين اختالف، بايد ديد که رابطۀ اپورتونيسم و رويزيونيسم در . می شناسد

ديدگاه بافراست چيست؟ اما از آنجا که او تعريفی از رويزيونيسم ارائه نداده است، حل اين مشکل ممکن 

لنين دربارۀ اپورتونيسم نقل می کند، که لنين در آن  کتاب خود تعريفی از ٢۶او در صفحۀ . نيست

می نامد، و بافراست در همان صفحه از همۀ اينها » سياست رويزيونيستی«تعريف، اپورتونيسم را 

او می . »نبايد دو مفهوم اپورتونيسم و رويزيونيسم را يکی گرفت و با هم خلط کرد«نتيجه می گيرد که 

و از لنين چنين نقل » را می توان تشخيص داد سه مرحلهکت اپورتونيسم در تفسير لنين برای حر«گويد 

، باالخره بمثابۀ يک خط مشی، سپس بمثابۀ يک حالت روحیاپورتونيسم را ابتدا بمثابۀ يک «: می کند

) تأکيدها از بافراست است(» ...بوروکراسی کارگری و يا رفيقان نيمه راه خرده بورژوا  گروه يا قشر

رمی آيد که بافراست برای اپورتونيسم نسبت به رويزيونيسم جامعيت قايل است در حالی که از اينجا ب
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نام می برد عکس نظر » سياست رويزيونيستی«می بينيم حتی وقتی که لنين از اپورتونيسم به عنوان 

  .بافراست صادق است

 نيسم را مالحظه کرديمبخش پيش تقابل بين نظرات لنين و بافراست در مورد رويزيو همان گونه که در

ن سان بدي. فراست با ديدگاه های لوکزامبورگ در اين زمينه آشنا شديمدر اينجا نيز با تقابل نظرات با

در مورد رويزيونيسم نقطۀ مقابل ديدگاه های » ... گشتاورد«فراست در کتاب می بينيم که ديدگاه های با

دانها استناد می کند و تالش دارد به خواننده القا کند اين دو نظريه پرداز انقالبی مارکسيسم است که او ب

بخش می توان گرفت تقابل  نتيجۀ روشنی که از اين دو. که نظراتش ادامه و تکامل ديدگاه های آنها است

ج عملی اين موضع گيری يديدگاه های بافراست با ديدگاه های لنين و لوکزامبورگ در اين زمينه و نتا

به نقد ديدگاه های بافراست و ريشه های اشتباهات و خطاهای او  مستقيمًا ی بعدما در بخش ها. ها است

  .می پردازيمو کمتر به مقايِسۀ  نظرات او با تئوريسين های مارکسيست برخورد می کنيم 

  

  اشتباهات تاريخی بافراست  - ۶
  !»تعريف مارکس و انگلس از رويزيونيسم« ٦-١

 واقع در هم و لنين، و لوکزامبورگ ،و انگلس مارکس تعريف در هم رويزيونيسم«: بافراست می نويسد

انقالبی  حزب درون در و کارگر طبقه انقالبی جنبش درون در جريانی بجز نيست چيزی امر،

  ).تکيه بر کلمات از ما است. ۴ص ( »طبقه  همين )کمونيستی(

ا به کار نبرده و دربارۀ اصطالح رويزيونيسم ر بافراست يا نمی دانسته که مارکس و انگلس اصًال

ی ييا فرض را بر بی اطالعی خوانندگان خود قرار داده که چنين ادعا ،چيزی ننوشته اند رويزيونيسم

فرض . کرده و با ذکر نام مارکس و انگلس احتماال خواسته خواننده را بيشتر تحت تأثير قرار دهد

يد است، زيرا خود او به نقل از لنين می نخست، يعنی اينکه بافراست از اين موضوع اطالعی نداشته بع

 که را جهانی داری سرمايه امپرياليستی عصر تا نماندند زنده آنقدر انگلس نه و مارکس نه «: نويسد

بافراست ). ، لنين» سوسياليسم در شكاف و امپرياليسم«(» ببينند شروع نشد ١٨٩٨ -  ١٩٠٠ از زودتر

 فراگير ای پديده به مثابه رويزيونيسم گيری شكل که آن است به منزلۀ اين«: چنين نتيجه گيری می کند

و  بود نيافته عينيت هنوز انگلس و مارکس دورۀ در شود، شامل را جهانی کمونيست احزاب که تمامی

 توانست نمی پرولتاريا، انقالبی حزب" توده ای"ساختار  تغيير لزوم يا عدم لزوم سر بر بحث لذا اساسًا

 ).تکيه بر کلمات از ما است. ٥١ص (» باشد مطرح

بدين سان، بافراست با نقل قولی تأييد آميز از گفتۀ لنين، به طور ضمنی می پذيرد که مارکس و انگلس 

 گيری شكل«روشن است که اگر . نمی توانسته اند چيزی دربارۀ شکل گيری رويزينيسم نوشته باشند
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 ۀدور در شود، شامل را جهانی کمونيست احزاب تمامی که فراگير ای پديده به مثابۀ رويزيونيسم

مارکس و انگلس نمی توانستند دربارۀ اين پديده و تأثير  ،»بود نيافته عينيت هنوز انگلس و مارکس

خواننده توجه دارد که برای درک . احتمالی آن در سازماندهی و شکل حزب پرولتری چيزی گفته باشند

قول از لنين نيست و هرکس که شناختی مقدماتی از  اين موضوع که فاکتی تاريخی است نيازی به نقل

می داند که ورود مفهوم رويزيونيسم به ادبيات مارکسيستی  ،پديده و مفهوم رويزيونيسم داشته باشد

  . مربوط به سال های آخر سدۀ نوزدهم است

نکات تاريخی اما  ،ما نمی توانيم تاريخچۀ شکل گيری پديده و مفهوم رويزيونيسم را به تفصيل ذکر کنيم

  :در اينجا می آوريم ،زير را که برای روشن کردن بحث ما در اين زمينه کافی هستند

مانند (ادوارد برنشتاين » سوسياليسم تدريجی«اصطالح رويزيونيسم برای اولين بار توسط ناقدان 

و در بر ديدگاه های ا) لوکزامبورگ، کائوتسکی، پلخانف، لنين، ستکين، مهرينگ، پارووس و غيره

به گفتۀ خود برنشتاين، کائوتسکی . و سال های نخست سدۀ بيستم اطالق شد ١٨٩٠سال های آخر دهۀ 

نخستين کسی بود که کتاب برنشتاين را به عنوان سندی که اصول بنيادی سوسياليسم علمی را ترک 

) ١٨٩٩(فرهمچنين می دانيم اکثريت حزب سوسيال دموکرات آلمان در کنگرۀ هانو. افشا نمود ،کرده

 . ١٦ کردانتقادات نظری و تاکتيکی برنشتاين به آن حزب را رد و مواضع او را محکوم 

                                                            
لنين، . ک.ر(خواهان اخراج برنشتاين از حزب سوسيال دموکرات آلمان بود  ١٩٠٣تا  ١٩٠٠پلخانف در سال های  -١٦

منتخب آثار فلسفی (نامۀ سرگشادۀ پلخانف به کائوتسکی همچنين می توان به ). کمونيسم بيماری کودکانۀچپ روی 

رجوع کرد که در پايان آن نامه ) ١٩٧٨رس، مسکو، انتشارات پروگ ٣۴٠-٣۵١ص  ٢پلخانف، ترجمۀ انگليسی ج 

آيا برنشتاين سوسيال دموکراسی را دفن خواهد کرد يا سوسيال چه کسی بايد ديگری را دفن کند؟ ... «: پلخانف می نويسد

او . نوشت ١٨٩٨پلخانف اين نامۀ سرگشاده را در سال ). تکيه بر کلمات از پلخانف است( »؟دموکراسی برنشتاين را

نمی توانند بفهمند که  "گرايش دوستانه در جدل"تحسين کنندگان «: در ايسکرا نوشت ١٩٠٣مچنين در سال ه

و اگر نخواهند به هدف خود خيانت ورزند بايد  ارتودکس به هيچ رو دوست رويزيونيست ها نيستند] مارکسيست های[

          )٢١ص  ٢ی پلخانف، ترجمۀ انگليسی ج  منتخب آثار فلسف(»  .مبارزه ای مرگبار به ضد آنان به راه اندازند

روزا «می نويسد ) به تروتسکی پيوست١٩٣٣، عضو حزب کمونيست آلمان که در سال ١٩١٠ -١٩۴١(والتر هلد 

، که در ادبيات جدلی مارکسيستی مرواريدی جاودانه اصالح اجتماعی يا انقالب اجتماعیلوکزامبورک در کتاب خود 

منتشرشد عبارات  ١٩٠٨او در چاپ دوم اين کتاب که در سال . راج برنشتاين از حزب گرديداست، به حق خواهان اخ

برنشتاينيسم مانند انگلی به درون گوشت حزب نفوذ کرده و آن را فاسد نموده . مربوط به اخراج برنشتاين را حذف کرد

جديدی به شما ] سلوک[توده ها رفتار : او رهبری متحجر را تهديد کرد. رسيد؟ هيچ جديدیما روزا به چه نتيجۀ ا. بود
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می  سوسياليسم تدريجیبرنشتاين ده سال پس از کنگرۀ هانوفر در مقدمه بر چاپ انگليسی کتابش به نام 

آن زمان کنم و با آنکه از عقب نشينی ] از مواضع خود[نمی توانستم من در هيچ موردی «: نويسد

و من طی هفت سال درونی ترين شناخت را از اوضاع سياسی و اقتصادی آلمان  ،گذشتهده سال تاکنون 

ی که من در اين کتاب مطرح کردم يديدگاه ها. نمی توانم در مورد هيچ نکته ای تسليم شوم ،داشته ام

راسی آلمان چند برخی از کسانی که در سوسيال دموک به خود گرفتند و هررويزيونيسم لقب 

اما اين کتاب می تواند به طور  ،ناميده می شوند در برخی موارد نظری غير از من دارند رويزيونيست

کلی همچون شرح گرايش های نظری و سياسی رويزيونيست های سوسيال دموکرات آلمان به حساب 

    .بدين سان برنشتاين خود نيز خويشتن را رويزيونيست می داند. ١٧»آيد

ارکس و انگلس به وجود آمد و م ١٨٩٠رويزيونيسم جريانی بود که در اواخر نيمۀ دوم دهۀ  بنابراين

نظر مارکس و انگلس «ادعای بافراست در مورد . ارۀ آن چيزی گفته يا نوشته باشندبنمی توانسته اند در

رار دادن حرفی است برخالف واقعيت تاريخی و به احتمال زياد برای زير تأثير ق» بارۀ رويزيونيسمدر

 .دۀ بی اطالع گفته شده استنخوان

ناپذيری گذر ۀميان مارکسيسم و رويزيونيسم ورط«: ی بافراست کههاادعانکتۀ مهم ديگر اين است که 

نوعی مارکسيسم فهم ۀ گونه رويزيونيسم اگر به صورت حقيقی آن دريافته شود، بايد ب«؛ »وجود ندارد

؛ مارکسيسم و »در حيطۀ خود مارکسيسم قرار دارد ... ويزيونيسمرفرق ميان مارکسيسم و «؛ »شود

و  »دو جريان داخلی مارکسيسم و لذا دو فراکسيون از يك حزب انقالبی پرولتری واحدند«رويزيونيسم 

فراست تقابل اصولی مارکسيسم و رويزيونيسم زيرا با(حاظ تئوريکی نادرست همگی از ل ،غيره و غيره

                                                                                                                                                                                          
روزا  ١٨٩٩اما اگر توده ها اشتباهات حزب را با ابتکار خود تصحيح خواهند کرد پس چرا در سال ! خواهند آموخت

  )١٩٣٩ چپ آلمان و بلشويسم،التر هلد، و(» خواستار اخراج برنشتاين از حزب شد؟

که پلخانف نيز در سال های ياد شده در باال به اين گرايش (ی همۀ اين موارد نشان می دهد که مارکسيست های اصول

چنانکه  ،چه رسد به اينکه ،به هيج رو خواهان نزديکی و همزيستی با رويزيونيست ها در يک حزب نبودند) تعلق داشت

يم ينمی گو(د باشند يا ايده ها و عمل آنان را چنانکه بافراست گمان می کن» هم آغوش«با آنان  ،بافراست تصور می کند

  ».جای دهند »در جان مارکسيسم«!) توصيه می کند

 Evolutionary( سوسياليسم تدريجیمتن انگليسی کتاب  -   ١٧ Socialism ( برنشتاين در نشانی اينترنتی زير قابل
  .دسترسی است

http://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm 
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و از لحاظ تاريخی خالف ) يم رد می کندييا دقيق تر بگو ،دور می دارد يعنی مهم ترين نکته را از نظر

  .پرداختندمارکسيست ها از همان آغاز ظهور رويزيونيسم به مبارزۀ شديد و حاد با آن زيرا  ،واقع اند

اگر رويزيونيسم دوام يافت و به شکل های گوناگون بروز کرد و بروز می کند و خواهد کرد، علت آن 

اه مادی رويزيونيسم در جامعه، در درون جنبش کارگری و در درون احزاب سياسی طبقۀ پايگوجود 

پايگاه مادی يا اجتماعی رويزيونيسم عبارت است . است کارگر و از جمله در درون حزب کمونيست

چه اليه های بالفعل در حال زوال خرده بورژوازی و چه اليه (ی از خرده بورژوازی يبخش ها: از

، اشرافيت کارگری، مقامات )به وجود می آورد و از بين می برد ود سرمايه داری دائمًای که خيها

حزب، اتحاديه، دولت کارگری و غيره که همۀ آنها را می توان زير نام (رسمیِ  نهادهای کارگری 

ی از روشنفکران و متخصصان و تکنوکرات های يو بخش ها) بوروکراسی کارگری خالصه کرد

  . گریدرون جنبش کار

ی می ياما در اين زمينه دچار تقليل گرا ،بافراست به درستی از پايگاه اجتماعی رويزيونيسم اسم می برد

   خرده بورژوازی بالفعل در حال زوالبه  ی رويزيونيسم اساسًاياو در زمينۀ پايگاه خرده بورژوا: شود

يه داری همواره به وجود می توجه دارد و خرده بورژوازی ای را که بورژوازی و شيوۀ توليد سرما

و به عنوان يک پايگاه اجتماعی رويزيونيسم آورد و از ميان برمی دارد، يعنی خرده بورژوازی مدرن 

در زمينۀ اشرافيت کارگری به طور . نفوذ اجتماعی آن در ميان طبقۀ کارگر را در نظر نمی گيرد

باال، مقامات اتحاديه ای و حزبی و  مشخص به مؤلفه های مختلف آن يعنی کارگران متخصص با درآمد

و نيز روشنفکران، ) در صورت تسخير قدرت سياسی به دست پرولتاريا(نيز مقامات دولت کارگری 

  .متخصصان و تکنوکرات ها اشاره ای نمی کند

  رويزيونيسم و امپرياليسم  ۶-٢

مپرياليسم، در واقع عامل با گذار جهانی و فراگير سرمايه داری رقابت آزاد به ا«: بافراست می نويسد

به (لذا . نيرومند جديدی به فرايند مبارزه طبقاتی پرولتاريا وارد گرديده که همان رويزيونيسم است

، اين تغيير در شرايط ابژکتيو مبارزۀ طبقاتی و ظهور اين مؤلفۀ تازه، به مفهوم آن است که )اعتقاد لنين

حزب توده ای، ديگر جوابگو نيست و بايد به حزب  راز اين به بعد طرح مارکس و انگلس درباب ساختا

  ).۴ص  »... گشتاورد«(» انقالبيون حرفه ای، تغيير يابد

  :بافراست گمان می کند که بنابراين

  .است رويزيونيسم پديده ای مربوط به عصر امپرياليسم ديدگاه لنيناز )  الف

مبارزۀ پرولتاريا به  ط عينیيشراری در ورود رويزيونيسم به درون مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا تغيي) ب

ی به اين تغيير بايد تغييری در سازمان دهی حزب طبقۀ کارگر به يوجود می آورد و برای پاسخ گو
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، که »حزب توده ای مدل مارکسی«وجود آيد که از نظر بافراست عبارت است از تغيير ساختار 

که مانند مورد قبل » رفه ای مدل لنينیحزب انقالبيون ح«ويژگی های آن را تعريف نمی کند، به 

  .تعريفی از اين مدل و مشخصاتش به دست نمی دهد

مباحث مربوط (ما در اينجا بی پايه بودن ادعاهای بافراست را  از نظر تاريخی، و در بخش های بعدی 

ا به نادرست بودن آنها ر) به سازمان انقالبيان حرفه ای و درک مارکس و انگلس از حزب طبقۀ کارگر

  .لحاظ نظری نشان خواهيم داد

بيستم از سوی قرن نخست و دهۀ  ١٨٩٠باالتر ديديم که مفهوم رويزيونيسم در سال های آخر دهۀ 

لوکزامبورگ، کائوتسکی، پلخانف، لنين و غيره در مورد ديدگاه های سياسی، اقتصادی و فلسفی 

  . برنشتاين به کار رفت

های نخستين سدۀ بيستم، هنگامی که بحث رويزيونيسم مطرح  در آخرين سال های سدۀ نوزدهم و سال

چه به صورت نقد رويزيونيسم برنشتاينی و چه به دنبال آن نقد رويزيونيسم در فرانسه  –شد 

هنوز نه لنين و  –) اکونوميسم و مارکسيسم قانونی(و در روسيه ) ليبوريسم(، در انگلستان )ميلرانديسم(

ج آن در عرصۀ ييعنی سرمايه داری انحصاری و نتا ،از امپرياليسم ینه هيچ کس ديگری درک مدرن

روزا اصالح اجتماعی يا انقالب در کتاب . مطرح نکرده بود ،سياسی و مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

ی که در نقد رويزيونيسم نوشته شده، حتی يک بار واژۀ يلوکزامبورگ، يکی از نخستين کتاب ها

همان گونه که (البته او از کارتل و تراست اسم برده . ری به کار نرفته استامپرياليسم يا سرمايۀ انحصا

اما خود روزا لوکزامبورگ در فصل دوم ) مارکس هم به اين شکل ها اشاره شده  ۀسرمايدر جلد سوم 

تأثيرات چندگانۀ تکامل کارتل ها و تراست ها هنوز به دقت «: می نويسد ،اصالح اجتماعی يا انقالب

اما اينها مسأله ای را پيش بينی می کنند که تنها به کمک نظريۀ . سی قرار نگرفته اندمورد برر

لوکزامبورگ سپس در پاسخ به برنشتاين که مدعی بود کارتل ها و تراست . »مارکسيستی قابل حل است

ارتل سلطۀ تراست ها و ک :می نويسد ،ها توليد سرمايه داری را تنظيم و بحران ها را مهار خواهند کرد

ها در اين يا آن رشتۀ توليدی ممکن است به افزايش نرخ سود در آنها منجر شود، اما اين کار به زيان 

اصالح اجتماعی يا  خالصه اينکه در. رشته های ديگر صورت می گيرد و بنابراين قابل تعميم نيست
. امپرياليسم نيست اما سخنی از ،لوکزامبورگ در مورد رويزيونيسم به تفصيل سخن گفته شدهانقالب 

 که البته، برخالف(بعدها نيز که لوکزامبورگ به مسألۀ تکامل سرمايه داری و امپرياليسم پرداخت 

هم سخنی در مورد  باز) نظر لوکزامبورگ در مورد امپرياليسم با نظر لنين فرق دارد بافراست، ادعای

ا لنين آنچنان که بافراست مدعی است حال ببينيم آي. رابطۀ بين رويزيونيسم و امپرياليسم نگفته است
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رابطه ای  وجود رويزيونيسم را از تحليل امپرياليسم نتيجه گرفته و يا بين امپرياليسم و رويزيونيسم

 علت و معلولی برقرار کرده است؟

که در آنها دربارۀ رويزيونيسم بحث شده    –١٩١۴تا  ١٨٩٩در فاصلۀ سال های  –در نوشته های لنين

بيانيۀ هيأت ، )١٩٠٠( نقد غير منقدانه، )١٨٩٩(تراض سوسيال دموکرات های روس دراع مثًال
مارکسيسم ، )١٩٠۴( يک گام به پيش دو گام به پس، )١٩٠٢( چه بايد کرد ،)١٩٠٠( تحريريۀ ايسکرا
ويژگی های تاريخی آموزش کارل ، )١٩٠٨(ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم ، )١٩٠٨( و رويزيونيسم

اشاره ای به رابطۀ بين رويزيونيسم و امپرياليسم وجود  چهي) ١٩١۴(کارل مارکس ، )١٩١٣( مارکس

اين لنين بنابر. ياليسم خود را تدوين نمودبود که نظريۀ امپر ١٩١۶می دانيم که لنين تنها در سال . ندارد

 ١٩١۶و به طور کلی سال های پيش از  ١٩٠٨، ١٩٠٢، ١٩٠٠، ١٨٩٩نمی توانست در سال های 

بارۀ اينکه به فراست دراز اين رو گفتۀ با. سم کرده باشده ای به رابطۀ بين امپرياليسم و رويزيونياشار

يعنی ورود رويزيونيسم » تغيير در شرايط ابژکتيو مبارزۀ طبقاتی و ظهور اين مؤلفۀ تازه«اعتقاد لنين 

ی است بی اساس و يادعابه جنبش کارگری ناشی از گذار سرمايه داری رقابت آزاد به امپرياليسم است، 

  .استدر تناقض با واقعيات تاريخی ای 

هيچ اشاره ای به رابطۀ بين رويزيونيسم و  ،حتی پس از آنکه لنين نظريۀ امپرياليسم خود را تدوين کرد

جالب توجه است که نه . وجود ندارد ،امپرياليسم در آثار او بدان صورت که مورد نظر بافراست است

نه مقالۀ مهم  و) ١٩١۶ژوئن  –ژانويه (م عالی ترين مرحلۀ تکامل سرمايه داری امپرياليسدر کتاب 

چپ روی بيماری ، نه )١٩١٧(دولت و انقالب نه   ،)١٩١۶اکتبر (امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم 
 .ذکر نشده استيک بار هم کلمۀ رويزيونيسم ) ١٩٢٠(کودکی کمونيسم 

رويزيونيسم عبارت است از مجموعۀ  –چنانکه بارها گفتيم  – از ديد لنين. علت اين امر روشن است

ی که اصول و مبانی مارکسيسم را به نام مارکسيسم يا در نقاب مارکسيسم مورد يديدگاه ها و سياست ها

ِ  ديديم علت حمله به مارکسيسم زير نام خود. تجديد نظر اساسی، تحريف يا حمله قرار می دهد

از اعتبار زيادی در  ،ی که رويزيونيسم سر برآوردهيدر دوره ها ،سيسممارکسيسم اين است که مارک

به همين جهت است که از اواخر . جنبش کارگری و جنبش انقالبی به طور کلی برخوردار بوده است

از سال . لنين و ديگر مارکسيست ها از رويزيونيسم سخن می گويند) ١٩١٢(تا کنگرۀ بال  ١٨٩٠دهۀ 

علت اين . پس از آن اين اصطالح بسيار کمتر به کار می رود یر و نيز سال هاتا انقالب اکتب ١٩١۴

 اين . غالب شدبسياری از احزاب کارگری  برخط مشی اپورتونيستی امر آن است که پس از کنگرۀ بال 

با اصول و مبانی مارکسيسم  مخالفت آشکاربه ) مانند حزب سوسيال دموکرات آلمان و غيره(احزاب 

پورتونيسم با چهرۀ مارکسيسم وارد ا، شمشير را از رو بستند و ديگر نيازی به اينکه روی آوردند
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بافراست مدعی است که . نبود ،مبارزۀ طبقاتی شود، يعنی به شکل رويزيونيسم خود را نشان دهد

اين ارزيابی نادرست . اپورتونيستی و ضد کارگری نشده بود کامًال ١٩١۴يا  ١٩١٢رويزيونيسم پيش از

اما اگر . ، ضد مارکسيستی و ضد کارگری بود١٨٩٨رويزيونيسم از آغاز، يعنی چنانکه ديديم از . است

کارگری خود را در الفاظ  برنشتاين و بعدها کائوتسکی و ديگران ايده های ضد مارکسيستی و ضد

احساس  به بعد حتی چنين نيازی ١٩١۴غيره  از  مارکسيستی بيان می کردند، داويد، ابرت و شايدمان و

اختالف تاکتيک بين رويزيونيسم و اپورتونيسم آشکار و يا بين رويزيونيسم و سوسيال . نمی کردند

به ميزان نفوذ و اعتبار مارکسيسم در جنبش کارگری و  ليبراليسم يا سوسيال شووينيسم و غيره اساسًا

ارگری و جنبش باره با اوج گيری جنبش کبه همين جهت است که دو. تگی داردجنبش انقالبی بس

به . هستيم) رويزيونيسم روسی، چينی و غيره(کمونيستی شاهد شکل گيری رويزيونيسم های جديدی 

عکس با کاهش نفوذ مارکسيسم در جنبش کارگری و سلطۀ ارتجاع و سياست های نئوليبرالی و غيره 

بلکه حتی نام  ،می بينيم که بسياری از احزاب کمونيست سابق نه تنها سياست و خط مشی کمونيستی

  .  خود را عوض می کنند و از کلمه و نام مارکسيسم و کمونيسم وحشت و نفرت دارند

    

  ن به هنگام وقوع جنگ جهانی اولاشمار اعضای حزب سوسيال دموکرات آلم ۶- ٣

  :می نويسد بافراست

جنبۀ  دو روند تدريجی انحطاط و تعالی در دو] به هنگام وقوع جنگ امپرياليستی جهانی اول[«

 –مارکسيسم، در حالی طی طريق می کرد که مبارزۀ پرولتاريای جهانی به لحظۀ سرنوشت ساز خود 

لذا با وقوع اين رخداد، آنچه که در روسيه شکل می گيرد آن . نزديک می شد –جنگ امپرياليستی اول 

ت در حرف و انترناسيوناليس(» ناسيوناليسم -سوسيال«است که از يک سو رويزيونيسم منشويکی به 

ون ياما از سوی ديگر فراکس. دن آشکار استثمارگران، تبديل می شو، به نوکرا)ميهن پرست در عمل

نفر از پيشروترين و تواناترين عناصر طبقۀ کارگر،  چند هزاربلشويکی به حزبی مبدل می گردد شامل 

تماد به نفس فوق العاده، تشکيالتی سراسری، منسجم، با اع؛ گروه پرولترهای نخبه و آگاه از هدف خود

که سه و اينکه در مقايسه با حزب سوسيال دموکرات آلمان  (در تدارک انقالب و مصمم به انجام آن؛ 

، سازمانی سبک وزن و چابک، پيکره ای پرخون و پرعصب به رهبری لنين هم )عضو داشت ميليون

از ما و با خط تأکيد از  ضخيمف تکيه بر کلمات با حرو ،۴٧ص ، »... گشتاورد«(» .انقالبی هم حکيم

  ). بافراست است

» چند هزار«بدين سان بافراست مدعی است که در آستانۀ جنگ جهانی امپرياليستی اول حزب بلشويک 

فراست اين ارقام را بدون ذکر هيچ با. عضو داشته است» سه ميليون«ن او حزب سوسيال دموکرات آلم
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در مقابل » مدل لنينی«به اصطالح » نقالبيون حرفه ایحزب ا«منبعی ارائه می دهد تا برای تز 

که ساختار حزب سوسيال دموکرات آلمان را بدان منتسب می » حزب توده ای مدل مارکس و انگلس«

فراست به دست می دهد اگر ارقامی که با. کند توجيهی کّمی ارائه دهد و معياری عددی عرضه نمايد

ه و آلمان از نظر اقتصادی، سياسی و فرهنگی و سنت ط دو کشور روسييدرست بودند و اگر شرا

به  –و فقط تا حدودی  –مقايسۀ چنين ارقامی می توانست تا حدودی  ،مبارزاتی در نظر گرفته می شد

سه ای ييم تا حدودی، چون در بهترين حالت اين کار بيانگر مقايمی گو(روشن شدن مسأله کمک کند 

اما مشکل بافراست اين است که نه تنها تفاوت های مربوط ). ردکّمی است و کيفيت را در نظر نمی گي

به تکامل اقتصادی، سياسی و فرهنگی را در نظر نگرفته بلکه بدتر از همه اينکه ارقامی که به دست 

و نشان خواهيم داد که نادرستی ارقام او ناشی از عدم دسترسی به منابع اطالعاتی . داده نادرست اند

بارۀ درست بودن يا بع آورده و به خود زحمت تحقيق دراو ارقامی بدون ذکر من. ستقابل اتکا نبوده ا

 داحتمال زياد اين ارقام نادرست را از آنجا که تصور می کرده مؤي هاو ب. نادرست بودن آنها نداده است

ِ  اين کمترين چيزی است که در مورد کار. او هستند به صورتی غير منقدانه نقل کرده است» تئوری«

 ،سازی نيستد آماتوريسمی که ناشی گری را با چيزی که بی شباهت به عد: آماتوری او می توان گفت

  . ترکيب کرده است

عضو » چند هزار«بافراست مدعی است که  در آستانۀ جنگ جهانی امپرياليستی اول حزب بلشويک 

 ،کمتر از ده است موًالدر زبان فارسی به عددی نامعلوم که مقدار آن مع» چند«واژۀ . داشته است

که  بقبوالندفراست می خواهد به خواننده اش بدين سان با). سخندهخدا و فرهنگ (می شود اطالق 

بافراست چندين بار در . حزب بلشويک در آستانۀ جنگ اول کمتر از ده هزار عضو داشته است

بنابراين . قول کرده استنوشتۀ شارل بتلهايم نقل مبارزۀ طبقاتی در شوروی از کتاب  »...گشتاورد«

 ،١٨ترجمۀ فارسی اين کتاب رجوع می کرد ١٤١اگر او به صفحۀ . به اين کتاب دسترسی داشته است

هزار نفر ذکر شده  ٤٠شمار اعضای حزب بلشويک حدود  ١٩١٧در آنجا می ديديد که در فوريۀ 

تانۀ انقالب اکتبر هزار و در آس ٢٤٠هزار، در اوت همان سال به  ٨٠به  ١٩١٧است که در آوريل 

گروه کارگری در روسيه که برای  ٧٠٠٠از  ١٩١٤در سال . هزار نفر می رسد ٣٠٠به  ١٩١٧

 ١٤٠٠برای مطبوعات بلشويکی و  گروه ٥٦٠٠ ،مطبوعات کارگری کمک مالی جمع می کردند

                                                            
، ترجمۀ فارسی، خسرو مردم دوست، انتشارات ١٩١٧-١٩٢٣مبارزۀ طبقاتی در شوروی، دورۀ اول شارل بتلهايم، -   ١٨

   .پژواک
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 بدين سان می توان گفت شمار اعضای حزب. ١٩برای منشويک ها اين کار را انجام می دادند  گروه

فراست در شمارش بوده است و با نفر چند ده هزاربلکه  چند هزار نفربلشويک در زمان جنگ اول نه 

درصد  ١٠٠٠تا  ٥٠٠پنج تا ده برابر يعنی » رقم ناقابل«اعضای حزب بلشويک اشتباهی در حدود 

  !استمرتکب شده 

افراست با سخاوت ب. حال به شمار اعضای حزب سوسيال دموکرات آلمان در آستانۀ جنگ بپردازيم

عضو برای اين حزب در نظر می گيرد و مانند مورد باال نيازی به  سه ميليون نفرمندی بی نظيری 

که شمار اعضای حزب سوسيال دموکرات آلمان در واقعيت اين است . ذکر منبع احساس نمی کند

اما رقمی که ی است يکه البته رقم باال ٢٠آستانۀ جنگ اول از يک ميليون تجاوز نمی کرده است

به عبارت ديگر بافراست شمار اعضای حزب بلشويک . بافراست نقل کرده سه برابر رقم واقعی است

برابر کمتر و شمار اعضای حزب سوسيال دموکرات آلمان را سه برابر بيشتر به  ١٠تا  ٥را حدود 

ا به لحاظ ر» حزب توده ای«و » حزب انقالبيون حرفه ای«حساب آورده تا تئوری خود در مورد 

  ! »جفت و جور کند«کّمی 

  

  

  

  

                                                            
اين کتاب .  ١۵٣،  ترجمۀ انگليسی، ص ١٩٣٨، )بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست اتحاد شوروی : منبع -   ١٩

  http://www.marx2mao.com/Other/HCPSU39NB.html: در نشانی اينترنتی زير قابل دسترسی است

  : که ما برخی از آنها را در اينجا ذکر می کنيم ارندمنايع بسياری در اين باره وجود د   ٢٠ ‐ 

 http://www.workersliberty.org/germany1918: منبع ،١٩١٨انقالب آلمان، نوامبر استان کروک، ِ

  : منبعحزب سوسيال دموکرات آلمان، 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Social+Democratic+Party+of+Germany 

  

: منبعليسم، اصد سال سوسيدونالد ساسون،   

http://www.nytimes.com/books/first/s/sassoon-socialism.html 
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  اشتباهات فلسفی بافراست - ٧

  
ما در اينجا نخست مهم ترين اشتباهات فلسفی بافراست را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهيم 

  . و سپس به روش و شيوۀ برخورد او در تحليل مارکسيستی نگاهی می افکنيم

  :از نظر فلسفی سه خطای بزرگ مرتکب می شود بافراست

اشتباه نخست فلسفی بافراست بينش التقاطی او در زمينۀ مارکسيسم و رويزيونيسم و ارتباط ميان آن  -

التقاط بافراست شکل و ظاهر ديالکتيکی دارد و در نگاه نخست و به سادگی قابل تشخيص . دو است

 .نيست

اين است که او تفاوت بين نفی ديالکتيکی  ،ا اشتباه نخست او استکه در پيوند ب ،اشتباه دوم بافراست -

 . و نفی ساده و مکانيکی را نمی بيند

حرکت ديالکتيکی  خصلت پيشرواين است که  ،که با دو اشتباه قبلی پيوند دارد ،فراستاشتباه سوم با -

رغم سکون ها و ، به حرکت جامعه و تفکر انسانی کهرا را در نظر نمی گيرد، يعنی اين واقعيت 

افزون بر آن . از نظر دور می دارد، است حرکتی پيش رونده عقب گردهای موضعی و موقت،

برگشت  چه در طبيعت و جامعه و چه در سير انديشه و شناخت يک رشته روند ها توجه ندارد که

 .ناپذيرند

  بينش التقاطی بافراست . ٧-١

بارۀ مفهوم التقاط به است نخست توضيحی کوتاه در لتقاطیيم چرا بينش بافراست ايپيش از اينکه بگو

  : او می نويسد. نقل از هگل در اينجا می آوريم

التقاطی گری اگر به عنوان مکتبی در نظر گرفته شود که چيزی از اين فلسفه و چيزی از فلسفۀ ديگر «

تلف با رنگ مانند لباسی که از وصله های مخ ز انسجام و سازگاری منطقی آنها بگيرد،اصرف نظر 

چنين التقاطی چيزی نيست جز . های گوناگون تهيه شود، چيزی است که بايد به شدت محکوم گردد

التقاطيانی از اين دست گاه آدم های . مجموعه ای که فاقد هرگونه سازگاری و استحکام درونی است

ر يکديگر جای می شان در کنارين ايده ها در مغزقض تانهستند که مت] کم دانشی[معمولی بی فرهنگی 

شان آگاه شوند؛ گاه اين التقاطيان آدم های  ناقضگيرند بی آنکه آنها را با هم در نظر بگيرند و حتی از ت

که با چشم باز عمل می کنند، آنها فکر می کنند که با گزينش چيزهای خوب از هر  اندهوشمندی 

از انديشه ها به دست می آورند که  »کتاب مرجعی«بدين سان  هاسيستمی به بهترين حالت می رسند، آن
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فلسفۀ التقاطی چيزی . اين خود انديشهاستحکام و انسجام انديشه و بنابردر آن هر چيز خوب هست جز 

  ٢١».است که در مجموع خود بی معنی و سست است

فراست به تعارض بين اصول مارکسيسم و اصول ذشتۀ اين نوشته نشان داديم که باما در بخش های گ

نيسم يعنی به غير قابل جمع بودن آنها توجهی ندارد و به همين جهت رويزيونيسم را نوعی رويزيو

 ١ما اصول مارکسيسم را در بخش . مارکسيسم می داند و يا موتور محرک مارکسيسم تصور می کند

ی لنين اين نوشته مشخص کرديم و در بخش های بعدی اين نوشته، به ويژه به هنگام بررسی ديدگاه ها

بارۀ رويزيونيسم دست کم اصول رويزيونيسم برنشتاينی را که همگی نقطۀ مقابل لوکزامبورگ درو 

  .بيان نموديم ،اصول مارکسيسم هستند

مستقل نيست بلكه در واقع ) يا واقعيتی(رويزيونيسم هرگز حقيقت «ادعای بافراست در مورد اينکه  

زی نيست مگر هستی دگر يا هستی بيگانه با رويزيونيسم چي. همان مارکسيسم است در حالت دگربودگی

يا برگردانی از مارکسيسم است از خود به ) يا بازخورد(خود مارکسيسم؛ رويزيونيسم در واقع بازتاب 

چه، رويزيونيسم . از اين رو ميان مارکسيسم و رويزيونيسم ورطه گذر ناپذيری وجود ندارد. خويشتن

نوعی مارکسيسم فهم شود و عمًال نوعی مارکسيسم  ۀد بگوناگر به صورت حقيقی آن دريافته شود، باي

هم هست و لذا رويزيونيست ها و مارکسيست ها چيزی نيستند مگر دو جريان مارکسيستی در درون 

زيرا بافراست با اين کار . چيزی جز التقاطی گری نيست .)١٠ص ، »... گشتاورد«(» مارکسيسم

بافراست مدعی است که . »دهدکنار يکديگر جای می  در خوددر مغز را رين ايده ها قض تانمت«

اينکه . رويزيونيسم واقعيتی مستقل نيست و بين آن و مارکسيسم ورطۀ گذرناپذيری وجود ندارد

رويزيونيسم چيز مستقلی نيست درست است اما اين بدان معنی نيست که بين رويزيونيسم و مارکسيسم 

ی از مارکسيسم يا هستیِ  دگرِ  ئقول او رويزيونيسم جز ورطۀ گذرناپذيری وجود ندارد يا اينکه به

رويزيونيسم مستقل نيست چون در عرصه های فلسفی، سياسی و اقتصادی وابسته به . مارکسيسم است

ی رويزيونيست استدالل ها« :مارکسيسم و رويزيونيسمبه گفتۀ لنين در (دستگاه فکری بورژوازی است 

 -گاه قديمی و شناخته شدۀ بورژواده نظرات است که همان دياز نقط موزوندستگاهی  بيانگرها 

بافراست با غير مستقل خواندن رويزيونيسم . ده بورژوازیخريا وابسته به ديدگاه های ) »ليبرالی است

و در همان حال انتساب آن به خودِ  مارکسيسم، در تئوری به التقاط و در عمل به سازش و مدارا با 

ناميدن رويزيونيسم و با گفتن اينکه » توهم«او همچنين با . يسم می غلتدرويزيونيسم و اپورتون
                                                            

 .، فلسفۀ يونان، نو افالطونيان، بخش اولتاريخ فلسفههگل ،  -   ٢١
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بلکه انعکاس اين مبارزه در درون حزب است  ،رويزيونيسم مبارزۀ بورژوازی به ضد پرولتاريا نيست

. »آوانس می دهد«تا حد زيادی می پوشاند و در واقع به آن  ناآگاهانه خطر رويزيونيسم را

اما بافراست کاسۀ داغ  ،شکارا می گويند که  اصالح طلب و مخالف انقالب اندرويزيونيست ها خود آ

لذا دو  مارکسيسم و داخلی جريان دو«مارکسيست ها و رويزيونيست ها : تر از آش شده می گويد

  !»انشاءاهللا گربه است«: بايد اضافه کرد و»  »فراکسيون از يك حزب انقالبی پرولتری واحدند

ی بافراست مبنی بر اينکه بين مارکسيسم و رويزيونيسم ورطۀ گذرناپذيری وجود به همين طريق ادعا

ندارد چيزی جز التقاطی گری نيست چون در اينجا نيز شاهد در کنار هم قرار دادن متناقض ترين 

ی پی برده و برای توجيه آن دست به دامن نوعی يبافراست خود نيز به اين تناقض گو. انديشه ها هستيم

ديالکتيک صوری بافراست به ويژه خود را در اين نشان می . ی شده استيک صوری و قهقراديالکتي

  .يم حذف را نمی بينديدهد که تفاوت بين نفی ديالکتيکی و نفی ساده يا بهتر بگو

  نديدن تفاوت بين نفی ديالکتيکی و حذف ساده و مکانيکی: ديالکتيک صوری بافراست. ٧-٢

ر هم قرار دادن فلسفه های متناقض و متعارض، دست به دامن نوعی بافراست برای توجيه در کنا

اما نفی بافراست تنها به لحاظ صوری و . ديالکتيک صوری و قانون نفی و نفی نفی ديالکتيکی می شود

ما برای نشان دادن ديالکتيک صوری بافراست نخست درک انگلس و . لفظی به ديالکتيک شباهت دارد

  .را در اينجا می آوريم لنين از نفی ديالکتيکی

کاشته شود با نفی يک بيافتد يا را که در خاک  جوانگلس برای توضيح اين مسأله، روندِ  نفی يک دانۀ 

مقايسه می کند و می گويد که اولی نفی ديالکتيکی است و دومی  ،که در آسياب خرد گردد جودانۀ 

  :او می نويسد. نيست

شرايط نرمال اين طی قرار گيرد که برای آن يگر اين دانه در شراا... را در نظر بگيريد  جويک دانۀ «

باشند، اگر در زمين مساعدی بيافتد در آن صورت زير تأثير گرما و رطوبت تغييری در آن رخ می 

دانه به عنوان دانه ديگر وجود ندارد، نفی شده است و به ] در اين حال[دهد، شروع به رويش می کند؛ 

اما روند عادی زندگی اين گياه . می شود که از آن برخاسته است، يعنی نفی دانه جای آن گياهی پديدار

چيست؟ رشد می کند، گل می دهد، بارور می شود و سرانجام دانه های جو بيشتری به وجود می آورد 

ما يکبار در نتيجۀ اين نفی نفی، . يعنی به نوبۀ خود نفی می شود ،و به محض رسيدن آنها گياه می ميرد

انگلس مثال . »بلکه به ده، بيست يا سی دانه ،اما نه تنها به يک دانه ،می گرديميگر به دانۀ نخستين برد

مشابهی در مورد حشرات، اليه های زمين شناسی و برخی مفاهيم رياضی می زند و نفی نفی در مورد 

  : آنها را نيز توضيح می دهد و سپس می افزايد
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نفی واقعی  نفی ای که در اينجا صورت گرفته است اصًال :ممکن است کسی چنين اعتراض کند«

من هنگامی که دانۀ جو را آسياب می کنم، هنگامی که حشره ای را زير پا له می کنم يا هنگامی . نيست

يا . حذف می نمايم و غيره نيز عمل نفی انجام می دهم] در يک معادله[را  aکه کميت مثبتی مانند 

گل سرخ گل سرخ است را نفی می کنم و می گويم گل سرخ گل سرخ نيست هنگامی که جمله ای مانند 

و سپس اين جملۀ بعدی را نفی می کنم و می گويم باالخره گل سرخ گل سرخ است چه چيزی عايدم می 

اين اعتراض ها استدالل های اصلی طرفداران متافيزيک به ضد «: انگلس چنين ادامه می دهد» شود؟

نفی در ديالکتيک . درخور کوته فکری چنين شيوۀ تفکری هستند دهند و کامًالديالکتيک را تشکيل می 

اسپينوزا . صرفًا به معنی نه گفتن و يا اعالم اينکه چيزی وجود ندارد يا انهدام دلخواهانۀ آن چيز نيست

افزون بر اين، نوع نفی در اينجا . مدت ها پيش گفت هر محدوديت يا تعينی در همان حال، نفی است

بلکه  ،نبايد تنها نفی کرد. ست توسط سرشت عام و سپس توسط سرشت خاص روند تعيين می شودنخ

بنابراين بايد نخست نفی را به شکلی . ]تعالی بخشيد -الغا[بايد خود نفی را در سطح باالتری نفی کرد 

ت خاص بر طبق سرش:] پاسخ[چگونه؟ . طرح کرد که نفی دوم امکان پذير بماند يا امکان پذير گردد

اگر من دانۀ جو را آسياب کنم، اگر حشره ای را له کنم درست است که عمل نخست . هر مورد جداگانه

بنابراين، هر نوعی از چيزها نوع ويژۀ نفی . را انجام داده ام اما با اين کار عمل دوم را ناممکن کرده ام

ورد هرگونه فهم و ايده نيز شدن خود را دارد، آن نوع نفی شدنی که باعث تکامل گردد و اين در م

  )تکيه بر کلمات از ما است(  ٢٢»صاق است

 نفی است] ماهوی و شاخص ديالکتيک در آنچه[«: در مورد نفی می نويسد فلسفی دفترهایلنين نيز در 

 در را نفی عنصر شک بی ديالکتيک نيست، شک و ترديد شکاکانه، نفی پايه، بی نفی ساده، و صاف

 لحظۀ همچون پيوند، لحظۀ همچون نفی اما است، نفی ديالکتيک عنصر ترين مهم حتی و دارد خود

   .»التقاط گونه هيچ و ترديد گونه هيچ بدون  يعنی مثبت، حفظ همچون تکامل،

مارکسيسم از جانب رويزيونيسم نفی » نفی«اگر درک انگلس و لنين از نفی ديالکتيکی را بپذيريم، آنگاه 

. را اين نفی امکان نفی نفی يا نفی در سطح باالتری را از ميان می بردزي ،ای ديالکتيکی نخواهد بود

يعنی در صدد   رويزيونيسم در جهت محو مارکسيسم از طريق حمله به اصول و مبانی آن عمل می کند

با  ويزيونيسم به مارکسيسم هيچ تفاوت اساسیاز لحاظ محتوا، حملۀ ر. کشتن يا انهدام مارکسيسم است

، زيرا هدف همۀ اينها هبی، ليبرالی، آنارشيستی يا ناسيوناليستی به مارکسيسم نداردحملۀ تفکر مذ

                                                            
  .١٣آخر فصل آنتی دورينگ، انگلس، . -  ٢٢
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برای محو کردن نيز نفی مارکسيسم از سوی رويزيونيسم . دشمنی با مارکسيسم و از بين بردن آن است

رويزيونيسم نمی تواند مارکسيسم را غنا بخشد . آن است نه برای تعين بخشيدن بدان و غنی کردن آن

چون مارکسيسم با نفی مبانی نظری ای که سرچشمۀ رويزيونيسم است، يعنی مبانی نظری و سياسی 

مارکسيسم در روند شکل گيری خود و پيش از . مارکسيسم شده است ،یيی و خرده بورژوايبورژوا

ی از تئوری های متفکران بورژوازی و خرده بورژوازی را که يآن چيزها ،برخورد با رويزيونيسم

قابل جذب بوده، جذب  ،يعنی برای فلسفه ای که هدفش تغيير انقالبی جهان است ،ای عقالنی داشتهمحتو

اما رويزيونيسم مارکسيسم را به تغذيه از  ،ی را دارد که در آينده نيز جذب کنديکرده است و اين توانا

  . ی فرا می خواند که مارکسيسم مدت ها است آنها را رد و دفع کرده استيتفاله ها

تنها تفاوت حملۀ رويزيونيسم به مارکسيسم با حمالت گرايش های ضد مارکسيستیِ  ديگر اين است که  

و از درون احزاب و سازمان های  رويزيونيسم حمله به مارکسيسم را به اسم مارکسيسم انجام می دهد

حمله را به اين ) و نه از درون مارکسيسم به عنوان تئوری و سياست سوسياليسم علمی(مارکسيستی 

بافراست اين جنبه را درنيافته و گمان کرده حملۀ رويزيونيسم به مارکسيسم که به اسم . پيش می برد

دوپاره شدن مارکسيسم به «مارکسيسم صورت می گيرد ناشی از تضاد درونی خود مارکسيسم، 

  .است» روند نفی و نفی نفی مارکسيسم« ، و»مارکسيسم و رويزيونيسم

 اگر. هم درست نيست گذشته از محتوا، حتی از لحاظ فرمول بندی ديالکتيکیبحث بافراست،  

نفی نفی در  نفی ديالکتيکی مارکسيسم باشد، حاصلِ  ،فراست تصور می کندآنچنان که با رويزيونيسم،

و هم مارکسيسم و هم رويزيونيسم  ،نه رويزيونيسم که نه مارکسيسم و ،چيز ديگریبايد  ،اين روند

در ديدگاه بافراست رويزيونيسم هم عامل نفی . نه آن طور که او می گويد فقط مارکسيسم ، باشد واست

کننده و هم محصول نفی است ، ولی مارکسيسم به عنوان چيزی که نفی نفی گشته است، جز خود 

به عنوان مثال اگر نفی . اين ديدگاه به طور کامل مغاير با متد ديالکتيک است. مارکسيسم نخواهد شد

، نفی هستی، نيستی خواهد بود )چنانکه هگل کرده است(ی ديالکتيکی را در مورد هستی به کار بريم نف

نه بازگشت  که از درون خود هستی بيرون می آيد و حاصل نفی نفی در اين روند، نه نيستی است و

و نيز ( در روند نفی نفی، به قول لنين. شدن ، بلکه  عبارت است از)يا نقطۀ شروع(ساده به هستی 

به همين . ، عنصر مثبت حفظ می شود، غنی تر می گردد و تکامل می يابد)هگل، مارکس و انگلس

با نفی ای مواجهيم که ارتقا و تعالی را نيز در  ،روبرو نيستيميا مکانيکی جهت است که با نفی ساده 

بار بدان  ست هم چندکه هگل در اين مورد به کار می برد و بافرا،  aufhebenفعل آلمانی . خود دارد

. داردو حفظ کردن ارتقا دادن  ،هم معنی برکشيدن ،هم معنی نفی کردن و الغا کردن ،اشاره کرده است
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شاهد ) که بافراست آن را به غلط وحدت اضداد تصور می کند(در رابطۀ بين مارکسيسم و رويزيونيسم 

ل نمی شود و يتری از نظر اصول نامارکسيسم با نفی رويزيونيسم به حد باال. روند نفی نفی نيستيم

رويزيونيسم نيز با تالش در راه محو مارکسيسم به چيز تازه ای دست . چيزی از رويزيونيسم نمی گيرد

. ی می چسبد يا رجعت می کنديی و خرده بورژوايبلکه به اصول کهنه و شناخته شدۀ بورژوا ،نمی يابد

اما به لحاظ عملی می تواند  ،وريک پيروز نمی شودرويزيونيسم در مبارزه با مارکسيسم به لحاظ تئ

حزب پرولتری، جنبش انقالبی طبقۀ کارگر، دولت کارگری و غيره را : پيروزی موقت به دست آورد

. اينها پيروزی های موقتی هستند که رويزيونيسم می تواند بدانها دست يابد. فاسد کند و به انحطاط کشد

  . کسيست ها را به عناصر بورژوا و ضد انقالبی تبديل کندحتی می تواند شمار زيادی از مار

برای اينکه خواننده ديالکتيک صوری و توخالی بافراست را بهتر ببيند ما جمله ای از او در اينجا می 

در بررسی حزب سوسيال دموکراتيک کارگری روسيه  آوريم که در آن نتيجه گيری تحليل خود را

: اختراعی اش آن را توضيح دهد» رويزيونيسم –ديالکتيک مارکسيسم «گنجانده و خواسته است به مدد 

لذا، اين . سير حرکت مارکسيسم، خود، تابع قانونی ديالكتيكی است و از منطق معينی پيروی می کند«

می شود را بايد  "دو پاره"از درون  ١٩٠٣واقعيت که مارکسيسم و حزب پرولتری حامل آن در سال 

دار امری معنا") شقاق" پيدايش اين(ف بيرونی محض دانست بلعكس، اين رخداد امری باالتر از تصاد

چرا که، بدينسان مارکسيسم، نخست ضد خود را از درون . است و بيانگر نحوه حرکت مارکسيسم

تقسيم می کند و بدين طريق در واقع وحدت آغازين  "اجزاء"خويش پديد می آوَرد يعنی خود را به 

اين نفی را دوباره نفی می کند و وحدت و ) ١٩١۴-١٩١٢در (  ؛ و سپسخويش را نفی می کند

به معنی چيز ) ١٩١٢در (از اين رو تشكيل حزب بلشويك . يكپارچگی جديدی را حاصل می آوَرد

بدين . درونی و وضعيت دوپاره گی اش تضاد از(Aufhebung)  "فراخيزی" ديگری نيست مگر

طبقاتی پرولتاريا به مثابه کليت، فرايندی است زنده، خود جدايش  ترتيب می توان گفت که فرايند مبارزه

دگرگونی و تكامل اش در خود آن قرار دارد و اينكه اين ] خاستگاه[لذا خواستگاه  بخشنده و جنبان؛ و

اين به معنای . می باشد) اما نسبی و محدود و مشروط(در واقع مجهز به نيروهای ذاتی  "کليت"فرايند 

ا پيدايش هر تغيير مهمی در شرايط ابژکتيو مبارزه طبقاتی، مارکسيسم معطوف به درون آن است که ب

 "نيرنگ عقل"همچون نوعی  -از خود واکنش نشان می دهد يعنی  "دوپاره شدن"می شود و از طريق 

آن، توش و توان  می تراشد تا از برکت تقابل و ستيز با) "دگری"بديلی يا ( از درون خويش ضّدی

  ) ۴٠ص  ،»... گشتاورد«(» ود را برای ادامه نبرد با بورژوازی، افزون کندنظری خ

در خود را  ،که بافراست از آن حرف می زند ،به اصطالح تبديل شدن مارکسيسم به ضد خودشاين 

. بلشويک و منشويک نشان می دهدِ   تبديل شدن حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه به دو بخش
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خواه همچون تئوری و سياست سوسياليسم (يم يوقتی از مارکسيسم سخن می گو پيش تر گفتيم که ما 

که  –خواه همچون جنبش يا سازمان مارکسيستی و غيره  ،علمی که بيان صحيح اين اصطالح است

در ، بايد )سيستی به کار بريم و نه مارکسيسمبهتر است در اين حالت اصطالح سازمان يا حزب مارک

حال بافراست بايد نشان دهد . و مبانی را همچون معيار در نظر داشته باشيم يک رشته اصول هر حال

مورد نظر او در زمينۀ اصول و مبانی مارکسيسم به طور عام يا برنامه، استراتژی و » فراخيزی«که 

در حزب سوسيال دموکراتيک کارگری روسيه يا  ١٩١٢تا  ١٩٠٣تاکتيک به طور خاص، در فاصلۀ 

به شکل حزب بلشويک درآمد چه بوده است؟ اگر کسی  ١٩١٢يک آن که در سال در فراکسيون بلشو

تا  ١٩٠٣برنامۀ حزب سوسيال دموکراتيک کارگری روسيه را در نظر بگيرد خواهد ديد که از سال 

همچنين اصول سازمانی حزب در سال . ٢٣در آن تغيير چندان مهمی صورت نگرفت ١٩١٢

در زمينۀ استراتژی و تاکتيک حزب نيز بايد گفت اين . بودند١٩٠٣ی هستند که در سال يهمان ها١٩١٢

منشويک ها بودند که در جهت سازش با بورژوازی و دنباله روی از آن از خط مشی انقالبی حزب جدا 

روشن است که جناح انقالبی ). و خواه رويدادهای مهم پس از آن  ١٩٠۵خواه در جريان انقالب (شدند 

بلکه در جريان مبارزۀ طبقاتی  ،با خود نداشت١٩٠٣تژی انقالبی را از سال حزب، کل تاکتيک و استرا

اما تدوين اين استراتژی و تاکتيک  ،و تکامل آن اين استراتژی و تاکتيک را خالقانه به وجود آورد

بلکه در جريان  ،صورت نگرفت) منشويک ها(در مبارزه با جناح رفرميست  و حتی اساسًا صرفًا

 اصوًال. نده با تزاريسم و با بورژوازی بود که استراتژی و تاکتيک انقالبی تدوين گشتمبارزۀ طبقاتی ز

                                                            
مهمی که می توان از آن نام برد بازبينی و اصالح برنامۀ ارضی حزب سوسيال دموکرات  تنها تغيير نسبتًا -   ٢٣

الکيت از بلکه تنها سلب م ،خواست ملی شدن زمين مطرح نبود ١٩٠٣در برنامۀ ارضی سال . کارگری روسيه بود

 و به طور مشخص در ١٩٠۵پس از انقالب . مالکان فئودال و واگذاری زمين به دهقانان مورد تصويب قرار گرفته بود

لنين پيشنهادی اصالحی  در مورد مصادرۀ امالک مالکان بزرگ، دربار و کليسا، حمايت از استقرار  ١٩٠۶مارس سال 

ی برای تعديل اجاره و يماليات و بيگاری بر دهقانان، استقرار دادگاه ها کميته های دهقانی برای محو بقايای سرواژ، لغو

ی که مستلزم وابستگی دهقانان بود، و ملی شدن زمين در صورت استقرار جمهوری دموکراتيک، يلغو همۀ قراردادها

) ۀ قبلی چسبيده بودندکه به برنام(روشن است که اين تغيير در برنامۀ ارضی نه در اثر پيشنهاد منشويک ها . ارائه کرد

يعنی به صورتی [لنين  و نه در اثر مبارزۀ بين بلشويک ها با منشويک ها بلکه به ابتکار خود بلشويک ها و شخص

ط عينی مبارزۀ يشده در شرا با توجه به تغييرات ايجاد)] reactiveرآکتيو (و نه واکنشی ) proactiveآکتيو پرو( کنشی 

 :دو تاکتيک نوشت  لنين با چنين ديدی بود که در...).  ١٩٠۵شورش های دهقانی، انقالب گسترش (طبقاتی رخ داده بود 
  .ی را داشت که به انقالب آموزش داديآموختن از انقالب کافی نيست بايد اين توانا
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ی از کل مبارزۀ طبقاتی است و حتی می توان گفت مبارزه با يمبارزۀ جناح انقالبی با رويزيونيسم جز

ا ب. رويزيونيسم محصول فرعی و البته بسيار مهم مبارزه با ارتجاع و بورژوازی به شمار می رود

ل برنامه يتوجه به آنچه گفته شد روشن می شود که دست کم در حوزۀ اصول و مبانی مارکسيسم، مسا

از «ل مربوط به تشکيالت و استراتژی و تاکتيک، بلشويک ها، برخالف نظر بافراست نه يای، مسا

و  »کردند آن، توش و توان نظری خود را برای ادامه نبرد با بورژوازی، افزون برکت تقابل و ستيز با

  !نه چيزی از منشويک ها گرفتند

بدين سان می بينيم که گفته های بافراست در مورد تحول حزب سوسيال دموکراتيک کارگری روسيه با 

جناح مارکسيست حزب سوسيال دموکراتيک . واقعيت تحولی که مورد نظر او است، کاری ندارد

اح اپورتونيست از مارکسيسم به ديدگاه و اما جن تغييری اصولی نکردکارگری روسيه در اين تحول 

البته  .مارکسيسم به لحاظ اصول و نيز سياست در اين روند تغييری نکرد. ی فروغلتيديسياست بورژوا

حزب تکامل يافت، از نظر عملی و تئوريک غنی تر شد و ديد روشن تری نسبت به مبارزۀ طبقاتی و 

از مبارزه با منشويسم به  و يا اساسًا ديد روشن صرفًااما اين . چگونگی پيشبرد و رهبری آن پيداکرد

ی حزب ناشی از مجموع مبارزۀ حزب با بورژوازی و يبلکه ارتقای آگاهی، تشکل و توانا ،دست نيامد

  . ناشی از اين آخری يا اساسًا تزاريسم و نيز مبارزۀ درون حزبی بود نه صرفًا

بلکه برای  ،دست يابی به اصول و مبانی جديد هرگونه مبارزۀ مارکسيسم با رويزيونيسم نه برای

تثبيت و تحکيم اصول شناخته شده ای است که رويزيونيسم در صدد کنار نهادن، تحريف يا رد آنها 

يعنی در تقابل  –مارکسيسم در مقابله با رويزيونيسم «بدين سان ادعای بافراست مبنی بر اينکه . است

صول و مفاهيم برتری از ذاتش دست می يابد و خود را به ا –با تعين های پست تر وجود خودش 

ی مارکسيسم ييا رويزيونيسم باعث نوسازی يا نوزا و )١١۴ص  ،»...گشتاورد «( »اعتال می بخشد

ای است که باعث تکامل مارکسيسم می شود کامًال ) سلبی(می گردد و يا رويزيونيسم آن عنصر منفی 

 مثًال(يد آيا مبارزۀ مارکسيسم با اشکال مختلف رويزيونيسم بافراست بايد از خود می پرس. خطا است

مبارزۀ مارکسيست ها با رويزيونيسم برنشتاينی، رويزيونيسم روسی، رويزيونيسم چينی، اروکمونيسم 

و نيز مبارزۀ مارکسيست ها با جريانات رفرميستی، نيمه آنارشيستی و شبه آنارشيستی در پوشش 

يا تصحيحی در اصول و مبانی مارکسيسم و يا افزودن يا کاستن اصول تاکنون به تغيير ) مارکسيسم

مارکسيسم انجاميده است؟ تاريخ جنبش کارگری به طور کلی و تاريخ سوسياليسم علمی نشان می دهند 

همچنين بافراست بايد از خود می پرسيد آيا مارکسيست ها در . که پاسخ به اين پرسش منفی است

 تکيه نمی کرده اند و در راه اصول و مبانی شناخته شدۀ مارکسيسمهمواره بر مبارزه با اين جريانات 
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آن اصول و مبانی گام برنمی داشته اند؟ تاريخ جنبش کارگری و  تحکيم و تثبيتاز آن اصول  دفاع

  .تاريخ سوسياليسم گواهی می دهند که آری چنين می کرده اند

در هر سطح از تکامل (مارکسيسم با رويزيونيسم بافراست بايد از خود می پرسيد در روند مبارزۀ 

دست می يابد، چه فرض  اصول جديدی، آيا مارکسيسم به )رويزيونيسم که اين مبارزه صورت گيرد

» اصول جديد«را دربست از رويزيونيسم بگيرد، چه فرض شود اين » اصول جديد«شود که اين 

که مارکسيسم به اصول  و چه تصور گردد مارکسيسم با رويزيونيسم است» قديمی«ترکيبی از اصول 

خود و جدا از اصول رويزيونيسم می رسد؟ پاسخ ما به همۀ » قديمی«بيش جدا از اصول جديدی، کما

مبارزۀ مارکسيسم با رويزيونيسم چيز تازه ای درعرصۀ اصول و مبانی . است منفیاين پرسش ها 

را در اصول و مبانی خود ثابت قدم تر می  ، تنها مارکسيست هابرای مارکسيسم به ارمغان نمی آورد

  . کند

چارچوب و ظرف آن هستند برسيم بازهم هيچ  ،از اصول که بگذريم و به محتوای مثبتی که اين اصول

چيزهای تازه يا محتوای تکامل يابندۀ . چيزی در رويزيونيسم نيست که مارکسيسم بتواند از آن تغذيه کند

توليد، مبارزۀ طبقاتی و آزمون ها و پژوهش های (اتيک اجتماعی در روند کل پر مارکسيسم اساسًا

مبارزه با رويزيونيسم بخشی از  .و تأثير آنها بر تئوری و عمل مارکسيست ها به وجود می آيند) علمی

البته نه در عرصۀ اصول  و (مبارزۀ طبقاتی است و به اين اعتبار می تواند در غنی کردن مارکسيسم 

» به روز شدن«باشد اما روشن است که برخالف ادعای بافراست غنا يافتن و  نقش داشته) مبانی

بتواند حقيقت خود را بازيابد و «مارکسيسم حتی در بخش های جدا از اصول و اينکه مارکسيسم 

مبارزه با . در مبارزه با رويزيونيسم يا در مرزبندی با آن حاصل نمی شود يا اساسًا صرفًا» بگستراند

اما  ،بسيار مهم است نقش معينی در اين زمينه دارد که از لحاظ پيشبرد مبارزۀ طبقاتی غالبًا رويزيونيسم

بافراست که . بلکه به معنی دفاع از آنها است ،به معنی ايجاد يا تغيير اصول و مبانی مارکسيسم نيست

و آزمون ها و يعنی نقش توليد، مبارزۀ طبقاتی (اين همه از عمل حرف می زند نقش عمل در کليت آن 

را در تکامل تئوری مارکسيسم از نظر دور می دارد و تنها به بخشی از مبارزۀ ) پژوهش های علمی

رولتاريا با بورژوازی در پيا به قول بافراست انعکاس مبارزۀ (طبقاتی که مبارزه با رويزيونيسم است 

داراجويانۀ او نسبت به البته حتی اين مبارزه با توجه به ديدگاه م. می چسبد) درون حزب است

  .رويزيونيسم مبارزه ای پيگير نيست

  ی بافراستيديالکتيک قهقرا ٧-٣
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ما در اينجا مجبوريم به توضيح برخی از عادی ترين و ساده ترين مفاهيم ديالکتيک بپردازيم چون اين 

است از يکی از اين مفاهيم عبارت . مفاهيم به طرز شگفت آوری در بينش فلسفی بافراست غايب اند

خصلت پيش روندۀ حرکت ديالکتيکی و نيز نگرش ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی به 

  .پيشرفت و قهقرا و به طور کلی به تغييرات جهان واقعی که هم ترقی و هم قهقرا را دربر می گيرند

قهقرا را ديالکتيک همان گونه که انگلس می گويد در توصيف و توضيح حرکت، هم پيشرفت و هم  

توصيف درست جهان، تحول آن و تحول نوع بشر و انعکاس اين تحول در ذهن «: مطالعه می کند

انسان ها تنها می تواند از طريق روش ديالکتيک به دست آيد که همواره کنش ها و واکنش های عامِ  

  .  ٢٤»ی را در مّد نظر دارديشدن و مردن و تغييرات پيشرو و قهقرا

در نقد پرودن که خواستار فقر فلسفه مارکس در . ه ديالکتيکی محصول تضاد استگادپيشرفت از دي

اگر تضاد نباشد پيشرفت «: مطلوب آن بود نوشتيا پيشرفت بدون عوارض نا ترقی بدون تضاد و

او همچنين در مورد پيشرفت های توليد در سرمايه داری و نيز هرج و مرج در اين شيوۀ توليد . »نيست

  .»رج توليد با پيشرفت توأم استهرج و م«گفت 

نکتۀ مهم در حرکت ديالکتيکی اين است که  ،کافی نيست ،اما گفتن اينکه هم پيشرفت هست و هم قهقرا

بدين سان ديالکتيک از يک سو با بينش تکامل . پيشرفت بر قهقرا غلبه می کند ،در سير اين حرکت

ان مذهبی گونه به ترقی مرزبندی دارد و از سوی گرايانۀ ساده و خطی، خوش بينی ساده لوحانه و يا ايم

  .ی و يا ادواری از نوع بينش اشپنگلر، تاين بی و ديگرانيديگر با بينش قهقرا

بر می گيرد و اينکه چگونه گونه هم پيشرفت و هم قهقرا را درانگلس در مورد اينکه ديالکتيک چ

ود را تسجيل و تحميل می کند می حرکت پيش رونده از طريق يک رشته زيگزاگ ها و پس رفت ها خ

برطبق نظر هگل، تکامل ديالکتيکی ظاهری در طبيعت و تاريخ، يعنی همبستگی عّلی «: می نويسد

حرکت پيش رونده از َپست به عالی که خود را از طريق زيگزاگ ها و پس رفت های موقت تسجيل 

و کسی نمی داند از کجا، ادامه ی ايده است که از ابديت، يرونوشت محقری از خودپو صرفًا می کند

اين تحريف ايدئولوژيکی می بايست . دارد و در همۀ رويدادها مستقل از مغز هر انسان انديشمندی است

يعنی همچون بازتاب  ،ما بار ديگر ايده ها را در مغز خود به شکل مادی فهميديم. کنار زده می شد

بدين سان . ن يا آن مرحلۀ تکامل ايدۀ مطلق بنگريماشيای واقعی به جای آنکه به اشيا همچون انعکاس اي

تبديل شد،  -هم حرکت دنيای خارج و هم حرکت انديشۀ انسانی  -ديالکتيک به علم قوانين عام حرکت 

دو دسته قانون که در ذات خود يکی هستند اما در بيان خود تا آنجا که ذهن انسانی قادر به  کاربرد 

در حالی که در طبيعت و نيز در مهم ترين بخش تاريخ بشر اين قوانين نه شان است تفاوت دارند هاآگا
                                                            

  .٢٨پيشين، ص آنتی دورينگ،   - ٢٤
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 به شکل ناآگاهانه يعنی در شکل ضرورت خارجی در ميان يک رشتۀ نامحدود از رويدادهای ظاهرًا

به انعکاس آگاهانۀ  ِ ايده ها خود صرفًا بدين سان ديالکتيک. خود را تسجيل می کنند] َعَرضی[تصادفی 

اين . بر روی پاهای خود مستقر شد... ِ دنيای واقعی تبديل گشت و ديالکتيک هگل  حرکت ديالکتيکی

ديالکتيک ماترياليستی، که طی سال ها کارآمدترين ابزار و تيزترين سالح ما بوده است نه تنها توسط ما 

بلکه مستقل از ما و حتی مستقل از هگل به نحو تحسين برانگيزی از سوی ژوزف ] مارکس و انگلس[

 .)تکيه بر کلمات از ما است( ٢٥ ».ديتسگن، کارگری آلمانی، کشف شد

حرکت ديالکتيکی، خواه از ديدگاه هگل هدف ما از نقل جمالت انگلس در اينجا اين است که نشان دهيم 

هرچند اين پيشرفت توأم با زيگزاگ ها  و خواه از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک، حرکتی پيش رونده است

ما . توجه به اين نکته به ويژه در مسألۀ نفی و نفی نفی اهميت اساسی دارد. ی موقت استو پس رفت ها

ديديم که انگلس، نفی ديالکتيکی را آن چنان نفی . باالتر درک انگلس و لنين را از نفی نفی توضيح داديم

را دارد، آن  بنابراين، هر نوعی از چيزها نوع ويژۀ نفی شدن خود«: ای می داند که باعث تکامل گردد

تأکيد از ( ٢٦»ق استدو اين در مورد هرگونه فهم و ايده نيز صا نوع نفی شدنی که باعث تکامل گردد

  ) .ما است

فراست مطرح می کند که با ،نفی مارکسيسم از طريق تقسيم شدن مارکسيسم به مارکسيسم و رويزيونيسم

ستايش  او،و فارغ از اراده و تمايل  در واقع ،می داند» تکامل مارکسيسم«و چنين نفی ای را موجب 

ما در طول اين نوشته چندين بار و به تفصيل نشان داديم که اصول رويزيونيسم . ی استيحرکتی قهقرا

چه تکامل  –بلکه از نظر تکامل تاريخی  ،نه تنها با اصول مارکسيسم هيچ نزديکی و خويشاوندی ندارند

نسبت به اصول مارکسيسم فرسنگ ها  –دی و سياسی اقتصاـ  علمی و فلسفی و چه تکامل اجتماعی

 ١٩١٢تا  ١٩٠٣ما همچنين به طور مشخص در رابطۀ بين بلشويسم و منشويسم در سال های . عقب اند

کند نشان داديم که بلشويسم در اين » یيراستی آزما«که بافراست خواسته تئوری خود را از طريق آن 

بلکه مبارزۀ بين بلشويسم و منشويسم هيچ چيزی از نظر  ،رفتهفاصله نه تنها هيچ چيزی از منشويسم نگ

يم رويزيونيسم ياگر بخواهيم مثالی مکانيکی بزنيم بايد بگو. اصول و مبانی به بلشويسم نيافزوده است

چند برای ادامۀ حرکت  چيزی مانند نيروی اصطکاک است که مانع حرکت می شود و غلبه بر آن هر

اما در واقع رويزيونيسم از . ثبت چيزی بر نيروی پيش برنده نمی افزايداما به طور م ،ضروری است

اصطکاک هم بدتر است، رويزيونيسم تنها در برابر پيشروی مارکسيسم مقاومت نمی کند، رويزيونيسم 

                                                            
  .۴٠- ۴١ی، انتشارات خارجی پکن، ص  ترجمۀ انگليسلودويک فويرباخ و پايان فلسفۀ کالسيک آلمان،  انگلس،  -  ٢٥

  .١٣آخر فصل آنتی دورينگ، انگلس،  -  ٢٦
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: در مقابله با حرکت پيش روندۀ طبقۀ کارگر و در نتيجه در مقابل مارکسيسم فعالی است ينيرو

فراست می گويد رويزيونيسم موتور محرک مارکسيسم هنگامی که با. یياست قهقراعاملی رويزيونيسم 

  ! است فراموش می کند که اين موتور با دندۀ عقب حرکت می کند

ممکن است گفته شود که بافراست از تفاوت بين نفی ساده و نفی ديالکتيکی و نيز از خصلت تکامل 

او همچنين اين نکته را ياد آور شده که حرکت . است دهنده و مثبت نفی نفی در کتاب خود سخن رانده

مثال . ديالکتيکی حرکتی پيش رونده و فراز جوينده، حرکتی از پست به عالی، از ساده به مرکب است

  : کتاب او می خوانيم ۴٣و  ۴٢در صفحات 

 می رخ فراتر ای مرتبه به گذار همانند چيز هر از پيش اما است، آيندی پی و پيوند چند هر" نفی نفی"«

 نو، )عامل(وسيلۀ  به کهنه )عامل( های خاصيت و ويژگی ها ساده بازگيری نه، اين کالم به ديگر .نمايد

 شكلی و سرشارتر بسيار محتوای با است جديدی محصول کيفيتًا بلكه کهنه، )عامل(به  ساده بازگشتی نه

 هر که "فنرگونه"و  "مارپيچ"ری سي مگر نيست چيزی ها چرخه اين آيندی پی و تسلسل لذا. برتر بس

 چيز هيچ که نيست آنگونه چرخه، هر انتهای در يعنی دارد؛ قرار زيرين حلقه از فراتر سطحی در حلقه

 تفاوت کهنه، کيفيت و نو کيفيت ميان بلكه )نيست فراگرد ی"هساد"تكرار ( باشد نشده نمودار ای تازه

 به ساده از فرازجو حرکتی و دارد فرازيابنده خصلتی مزبور پيشروی مبنا، اين بر و وجود داشته سطح

  )٤٢- ٤٣ص (» است فراتر به فروتر از يا پيچيده

 يم و تأکيد داريميمی گو، چرا باز ما و به رغم آنهابا توجه به عبارات باال و برخی موارد مشابه ديگر، 

تکرار  .ديالکتيکی را فراست نه معنی نفی نفی را درست فهميده و نه مفهوم خصلت پيشرو حرکتکه با

. به معنی فهمميدن آنها نيستخود  ، به خودینويسی يک اصل، حکم، قانون يا تئوریی يا بازيو بازگو

به معنی فهم دقيق و  الزامًا در حالت کلی و عام آنحتی بيان صحيح  يک اصل، حکم، قانون يا تئوری 

ست فهميده ايم که بتوانيم آنها را در هنگامی يک اصل، حکم، قانون يا تئوری را در. روشن آن نيست

بايد بلکه  ،کافی نيست» مفهوم«باقی ماندن درعرصۀ . مورد خاص، در مورد مشخص به کار بريم

ِ بافراست می  ميتدر اينجا است که ُک. هوم توضيح دهيمرا با تکيه بر مف» مصداق«بتوانيم چگونگی 

بافراست رابطۀ بين مارکسيسم و رويزيونيسم . لنگديم بيشتر از جاهای ديگر می يلنگد يا بهتر است بگو

نفی خود  طبق ديد او مارکسيسم با. را رابطۀ وحدت اضداد، رابطۀ درونی يک زوج ديالکتيکی می داند

، دوباره مارکسيسم در سطحی )نفی نفی(رويزيونيسم را به وجود می آورد و سپس با نفی رويزيونيسم 

ما نشان داديم که رابطۀ رويزيونيسم با مارکسيسم نفی . ادامه می يابد باالتر پديدار می شود و اين روند

ديالکتيکی نيست، رويزيونيسم در صدد محو مارکسيسم است و هيچ چيز از مارکسيسم حفظ نمی کند و 

يعنی عنصر مثبت در اين نفی وجود ندارد همانگونه که ُخرد (هيچ چيز مارکسيسم را ارتقا نمی دهد 
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از سوی ديگر ديديم ). آسياب نفی ديالکتيکی دانۀ جو در حرکت رويش اين دانه نيست شدن دانۀ جو در

مبارزۀ مارکسيسم با رويزيونيسم برای دفاع از اصول و مبانی مارکسيسم و حفظ آنها است و که 

برخالف ادعای بافراست مارکسيسم در مبارزه با رويزيونيسم به هيچ اصل و قانون جديدی دست پيدا 

مارکسيسم بافراست چيز سيال و بخار مانندی است که اصول و مبانی و نقاط اتکای ثابت و . نمی کند

به نظر می رسد که مارکسيسم از ديد او اصول . يا دست کم او آنها را تصريح نمی کند ،روشنی ندارد

وشته ما در اين ن. معين و ثابتی ندارد و اصول آن در وحدت و مبارزه با رويزيونيسم شکل می گيرد

گفته ايم و تکرار می کنيم که بافراست قادر نيست حتی يک اصل، يک حکم يا يک قانون مارکسيستی 

ی ها و مجرد ينشان دهد که به کمک رويزيونيسم يا در مبارزه با رويزيونيسم پديد آمده باشد و کلی گو

  .ی های خود را با يک مثال در يک حوزۀ خاص تعين بخشيده باشديسرا

، »مدل مارکسی حزب«م، يادی دربارۀ مارکسيسم، رويزيونيست همان گونه که صفحات زاما بافراس

بی آنکه حتی تعريفی از آنها داده باشد، به همين ترتيب از  ،سياه می کند» حزب انقالبيون حرفه ای«

 اصول و مبانی مارکسيسممارکسيسم حرف می زند بی آنکه مهم ترين عنصر يا مؤلفۀ مارکسيسم، يعنی 

البته بافراست در ! (بداند ،چيزی که قابل اسم بردن و توضيح دادن و نقطۀ اتکا قرار دادن باشد را

تئوری ضرورت اتکا به اصول و مبانی را نفی نکرده، اما در تحليل های او اشاره ای به اصول و 

ثابت و ماندگار بافراست تنها چند اصل ديالکتيک را  ظاهرًا. مبانی ثابت و ماندگار مارکسيسم نمی بينيم

می داند و به اصول و مبانی مارکسيسم در زمينه های ماترياليسم تاريخی، اقتصاد سياسی، سياست و 

از ديد ما بی ). ِ چندانی ندارد مبارزۀ طبقاتی و نقش و ساختار سازمان های طبقۀ کارگر و غيره کار

ثابت و ماندگار، (ثابت و ماندگار  توجهی بافراست به اصول و مبانی مارکسيسم، يعنی احکام و قوانينی

ناشی از نوعی شکاکيت است که در ) دست کم تا زمانی که سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی وجود دارد

ی نگرفته است و اميدواريم که نگيرد و به کمک بينش علمی و درک روشن از ياو هنوز شکل نها

سفی شکاکيتی که به طور بالقوه در شيوۀ بارۀ ريشۀ فلتوضيحی در. تواند بر آن غلبه کندديالکتيک ب

  .بی فايده نيست ،تفکر بافراست وجود دارد

 ،نرسيم عقل مثبترا در نظر بگيريم و به جنبۀ ) سلبی( عقل منفیۀ باگر در تفکر ديالکتيکی تنها جن

ت به شکاکي ،يا به دنبالش نباشيم ،يعنی عنصر تصديقی و مثبتی در روند نفی و گذار به دست نياوريم

. ون باشدگبه ويژه هنگامی که موضوع عقل منفی، فلسفه های مختلف يا تئوری های گونا ،خواهيم رسيد
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و يا [عناصر پايداری که نتيجه و محصوالت ادراک هستند به يک ويژگی ديگر شکاکيت اين است که 

  .٢٧پای بند نباشيم] حتی می توانند محصول عقل مثبت در زمينه های معينی باشند

د اين دو ويژگی در تحليل بافراست در زمينۀ بررسی رابطۀ بين مارکسيسم و رويزيونيسم ما شاه

ۀ گذار ظقادر نيست لح ،بافراست در رابطه ای که آن را وحدت و مبارزۀ اضداد تصور می کند. هستيم

ی يبايد در محتوا مارکسيسم به رويزيونيسم و يا عکس آن را به طور مشخص و با نتيجه ای که قاعدتًا

 ،)ـ که نيستند زوج ديالکتيکی باشند اگر مارکسيسم و رويزيونيسم واقعًا(جلوه گر شود ) ايجابی(مثبت 

از سوی ديگر چنانکه ديديم . به عبارت ديگر نفی او در حالت نفی ساده باقی می ماند. توضيح دهد

او معتقد است که . دبافراست به اصول و مبانی مارکسيسم همچون عناصر پايدار و ثابتی نگاه نمی کن

هر چند قادر نيست حتی يک مثال بياورد که (اين اصول از مبارزه با رويزيونيسم به دست می آيند 

به عبارت ديگر اصول ثابت و پايداری که اکثريت قريب به اتفاق آنها پيش از  ،)ا تأييد کندر ادعای او

 – ين شده باشندوپس از رويزيونيسم تدحتی اگر برخی از آنها  –ظهور رويزيونيسم به دست آمده اند 

نه به شکل  ، آری چنين اصول ثابت و پايداری ظاهرًااندمحصول مبارزۀ مارکسيسم و رويزيونيسم 

  .  مثبت و نه منفی در تحليل بافراست جايگاهی ندارند

پيشا ی و يايده های بورژوا نفی ديالکتيکیفراست توجه ندارد که اصول و مبانی مارکسيسم خود از با

به عبارت ديگر . اند ی، اقتصادی و سياسی به وجود آمدهی در عرصه های مختلف فلسفيبورژوا

ی، ضمن رد محدوديت ها و يک جانبه بودن آن، يمارکسيسم ضمن رد کليت دستگاه فکری بورژوا

ی يضمن رد مضمون يا شکل ايده آليستی و متافيزيکی فلسفه، سياست، تاريخ و اقتصاد سياسی بورژوا

ی را در خود يبورژوای و پيشايمی و پيشرو تفکر بورژوای، تمام عناصر عقالنی، عليو پيشابورژوا

بازگشت به ايده ها و آن هم اساسًا ايده های  ،در حالی که رويزيونيسم. استو ارتقا بخشيده جذب کرده 

يا انقالب  یاجتماع اصالحلوکزامبورگ در . ی استيی و خرده بورژوايارتجاعی و کهنه شدۀ بورژوا
چنانکه به تفصيل نشان داديم لنين نيز . به درستی گفته که در برنشتاينيسم هيچ چيز تازه ای وجود ندارد

آبشخورهای نظری رويزيونيسم عصر خود را در تحليل هايش از رويزيونيسم نشان داده است و در 

های فرسنگی نسبت به  آنجا هم می بينيم که رويزيونيسم از نظر فلسفی، سياسی و اقتصادی گام

همين نکته را در مورد رويزيونيسم های روسی و چينی . به عقب برگشته است ،مارکسيسم همان زمان

جهت حرکت مارکسيسم و جهت حرکت رويزيونيسم عکس . و اروکمونيسم و غيره می توان تکرار کرد

و در جهت ساختن  پشت سر گذاشتهرا  بورژوازیمارکسيسم، دستگاه فکری و سياسی : يکديگرند
                                                            

  .رجوع کنيد ٢برای توضيح بيشتر در اين باره به پيوست  -  ٢٧
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ی، بنا شود حرکت می کند و رويزيونيسم يجهانی نو که بايد بر ويرانه های جهان کهن، جهان بورژوا

  .ی به سمت آن عمل می نمايديدر جهت چسبيدن به اين جهان کهن و حرکت قهقرا

سازمان حامالن ايده ها و پراتيک رويزيونيستی در درون احزاب و  يا اينکه نظريه پردازان، مروجان

يا روشنفکران و استادان دانشگاه و يا کارمندان حزبی  ،ی از کارگران باشنديهای مارکسيستی گروه ها

سابقی که ممکن است خدمات بزرگی هم در گذشته به جنبش کارگری  انو اتحاديه ای و يا حتی انقالبي

رويزيونيسم، ضد  کرده باشند، اينها هيچ يک تغييری در اين واقعيت نمی دهد که جوهر طبقاتی

نه  ،رويزيونيسم دشمن مارکسيسم است و در جهت حذف آن عمل می کند. پرولتری و ارتجاعی است

، يا آن) ufheben)aتعالی  -آنچنان که بافراست تصور می کند در جهت نفی ديالکتيکی يا الغا

 . مارکسيسم در جهت نفی ديالکتيکی رويزيونيسم

دانسته يا ندانسته و خواسته يا  ،نيسم موتور محرک مارکسيسم استبافراست با اعالم اينکه رويزيو 

چرا که ديديم رويزيونيسم قهقرا و  ،را وجه غالب حرکت اعالم کرده است یيحرکت قهقراناخواسته 

ی است که مارکسيسم از آنها فراگذشته و با فراگذشتن از آنها است که مارکسيسم يبازگشت به چيزها

  .شده است

گر اينکه بافراست توجه ندارد که اگر می پذيرد مارکسيسم علم است، بايد اين را هم بپذيرد نکتۀ مهم دي

تا  دست کم ،علم ديگر دارای اصول، مبانی و قوانينی است و اين اصول، مبانی و قوانين که مانند هر

ن اصول، حتی اگر اي. چيزهای ثابت و پايداری هستندزمانی که شيوۀ توليد سرمايه داری حاکم است، 

واقعيت چنين تغيير فرضی مستلزم تغيير کيفی بسيار مهمی در  و(مبانی و قوانين تغييراتی هم بکنند 

، حتی در آن صورت چنين تغييراتی در جهت افزايش عمق، گستردگی و دقت شان است )است خارجی

ری در بيان اگر تغيي). کاری که رويزيونيسم می کند(و نه حذف و کنار گذاشتن صاف و ساده شان 

ی را که مارکسيسم يبيان جديد بايد طوری باشد که تمام پديده ها ،اصول و مبانی مارکسيسم رخ دهد

تاکنونی به درستی توضيح داده و تمام نقشۀ عملی را که برای انقالب اجتماعی پرولتاريا و پی ريزی 

بدين سان بافراست با . باشددربر داشته  ،جامعۀ آينده مطرح کرده و صحت شان در عمل نشان داده شده

بی توجهی به اصول، مبانی و قوانين مارکسيسم در تحليل خود، يعنی با از نظر دور نگاه داشتن 

و نديدن مغايرت و تعارض آنها با اصول  اصول، مبانی و قوانين ثابت، پايدار و ماندگار مارکسيسم

يره، بی آنکه صريحًا علم بودن رويزيونيسم، به بهانۀ اينکه مارکسيسم شريعت جامد نيست و غ

مارکسيسم و معتبر بودن دستاوردهای آن را به زير سؤال ببرد، در تحليل خود آنها را مسکوت می 

اين شيوۀ برخورد، يعنی در نظر نگرفتن يک رشته عناصر . همان خواهد بود گذارد که نتيجه اش تقريبًا
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ها  شکاک، شيوۀ مرسوم نقاط اتکان شماری پايدار و ثابت در روند شناخت، به عبارت ديگر نداشت

  .بدين دليل چنانکه گفتيم ديالکتيک بافراست از شکاکيت نيز رنج می برد. است

ی گری و شکاکيت است و سيمانی که يدر يک کالم، بينش بافراست به نحوی جدی آغشتۀ التقاط، قهقرا

ای است که در موارد  هضم نشدهديالکتيک ايده آليستی  ،اجزای مختلف آن را به هم پيوند می دهد

  .زيادی از حد لفظ، شکل و قرينه سازی فراتر نمی رود

ی مرزبندی داشت و اگر توجه می کرد که در روند ياگر بافراست با التقاطی گری و با بينش قهقرا

شناخت علمی همچنان که در عمل مبارزۀ طبقاتی به نقاط اتکای محکم و قابل اعتمادی نياز است در آن 

  :ورت نمی نوشتص

مارکسيسم و رويزيونيسم همانا اضداد و متقابالنند، و بدين سان عناصر مختلف فرايندی واحد را « 

و در نگرش جامع تر و  –اين تضاد، هم آفريده و هم نيروی جنبانندۀ مارکسيسم . تشکيل می دهند

و چنين نتيجه  ».ب می شودهم فرآورده و هم عامل پيشبرد مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا محسو –فراگيرتر 

ی که مارکسيسم چيزی نيست بجز يک فرايند تضادمند، پس يليکن از آنجا«: گيری نمی کرد که

ص  ،»...گشتاورد «( ».رويزيونيسم، خود، جزئی فعال و ضروری از اين فرايند محسوب می شود
١١٣(  

جمع بودن  اصول و مبانی اين جمالت به روشنی نشان می دهند که بافراست نه توجهی به غير قابل 

مارکسيسم و اصول و مبانی رويزيونيسم داشته است و نه به ضرورت داشتن شماری نقاط اتکای محکم 

نه اين واقعيت  ی رويزيونيسم توجه کرده است وينه به سرشت واپسگرا و قهقرا ثابت پای بند بوده و و

حتی محتوای غير اصول و مبانی برای  را ديده که رويزيونيسم هيچ چيزی در زمينۀ اصول و مبانی و

فراست آن را جزئی رويزيونيسم که با» فعاليت«. است مارکسيسم به طور مثبت به ارمغان نياورده

ی نيست آنهم نه قهقرا در حوزه ای يچيزی جز حرکت قهقرا ،می بيند» فرآيند مارکسيسم«ضروری از 

انقالبی و ضد انقالبی، مدت هاست که ی که درست و غلط، يبلکه در حوزه ها ،که شناخته نيست

  . شناخته شده اند

عدم پای بندی به ضرورت نقاط اتکای ثابت، يکی از معايب مهم تحليل بافراست و بيانگر گرايش او به 

بافراست می . ی در مورد مارکسيسم و رويزيونيسم آشکارتر می شوديشکاکيت است که با نسبی گرا

ارزۀ طبقاتی پرولتاريا، هم مارکسيسم مشخص و هم رويزيونيسم وضعيت مشخصی از مب... «: نويسد

 اين دقيقًا) ١٢٢ص  ،»...گشتاورد «(» .مشخص و نيز روابط مشخص ميان اين دو را تعريف می کند

بيانگر ناديده گرفتن اصول و مبانی مارکسيسم و نداشتن تعريفی روشن از مارکسيسم و نيز نداشتن 
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. وشته گفتيم تأييد می کنداين ن ٣و  ٢ست که آنچه را در بخش های تعريفی روشن از ويزيونيسم ا

ی او دربارۀ آنها يالبته اين کار مانع قلم فرسا(فراست يا تعريفی از مارکسيسم و رويزيونيسم نمی کند با

يا طبق آنچه در باال گفته تعاريف مارکسيسم و رويريونيسم از ديد او بسيار متنوع خواهند  و) نمی شود

ط ييم و شرايط مشخصی با مارکسيسم مشخص و رويزيونيسم مشخص روبرويزيرا در هر شرا(بود 

» دستاورد خاص«ورود نسبيت در تعريف مارکسيسم و رويزيونيسم ). مشخص بسيار متنوع اند

بافراست است که تعاريف مارکسيسم و رويزيونيسم را بسيار دلخواهانه و برحسب منافع ويژه در 

تکثری که بافراست برای ! فاوت خواهد کرد و بايد گفت تابع منافع ويژه خواهد نمودمبارزۀ طبقاتی مت

ل است با توجه به اينکه از اصول و مبانی ثابت و عامی سخن نمی گويد و اصول يمارکسيسم قا

توجه به با مارکسيسم از نظر بافراست در جريان مبارزه با رويزيونيسم پيوسته زاده می شوند، و نيز 

منظور او رابطۀ بين تئوری های عام و خاص مارکسيسم هم نيست، آری چنين تکثری تا شکاکيت  اينکه

   .و الادری گری راه چندان درازی در پيش ندارد

  )انضمامی، مشخص(ناتوانی در تحليل کنکرت  ٧-۴

دۀ اينکه رويزيونيسم زا –» رابطۀ ديالکتيکی بين مارکسيسم و رويزيونيسم«بارۀ نظرات بافراست در

مارکسيسم، دگرِ  مارکسيسم و غيره است، بدين معنی که نخست مارکسيسم در رويزيونيسم نفی می شود 

ِ  رويزيونيسم،  ، مارکسيسم به خود باز می گردد و يعنی با نفی نفی در اين رابطهسپس با نفی خود

متکی بر  نيست بلکه صرفًا) انضمامی، مشخص(تکامل می يابد، متکی بر هيچ تحليل نظری کنکرت 

 .است ی دربارۀ ديالکتيکيی هايکلی گوقرينه سازی ها و شبيه سازی های فرماليستی مباحث مجرد و 

روند  تحليل کنکرتبافراست گمان می کند که کنار هم چيدن يک رشته فرمول های ديالکتيکی او را از 

  .مورد مطالعه اش معاف يا بی نياز می کند

، پديده يا روندی که ئه همۀ تعين ها، همۀ ويژگی ها و همۀ روابط شمعنی است کاين تحليل کنکرت به  

که در بحث بافراست عبارت است از مارکسيسم و رويزيونيسم يا (موضوع شناخت و مطالعه اند 

، بررسی شوند، روابط متقابل ميان آنها شناخته شود و همۀ اين تعين ها در )رويزيونيسم -مارکسيسم 

البته اين بررسی نخست از طريق تجريد تعين ها و ويژگی های مختلف . ندکليت واحدی انسجام ياب

يعنی از طريق تجريد تعين های کنکرت  ،که در پيش رو قرار دارد) پديدۀ انضمامی ای(کنکرتی 

 concrete as(تصوری  imagined ( يا کنکرت بی واسطه)برای رسيدن به ساده )به گفتۀ لوکاچ ،

اما روند شناخت به اين خالصه . صورت می گيرد ،ديگر قابل تجريد نيست تعين که) بسيط ترين(ترين 

پس از دست يابی به ساده ترين تعين، بايد به . اين گشت و گذار نظری است سفر اولاين تنها . نمی شود

انجام داد يعنی از بررسی ) در فکر( بازسازی کنکرترا برای  سفر دوم يا سفر بازگشتقول مارکس 
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شروع کرد و به تدريج و به شکلی منطقی همۀ تعين ) يعنی مطالعۀ تضاد درونی آن(عين ساده ترين ت

و همۀ اين تعين ها و  ٢٨در نظر گرفت و افزود  ،ی را که در روند تجريد کنار گذاشته شده بودنديها

ويژگی ها يعنی محتوای غنی امر کنکرت را در جای خود و در رابطۀ واقعی و منطقی با يکديگر در 

: مارکس، کليت و کنکرت يا انضمامی را تقريبًا به يک معنی به کار می برد(کليت قرار داد  يک

 unity ofمجموع تعين ها، روابط، ويژگی ها يا وحدت بسيارگونه ها  the manifold .( البته اين

بايد ن يا نبودنش معلوم شود دکنکرت بازسازی شده هنوز به معنی حقيقت نيست و برای اينکه حقيقی بو

  .به محک عمل بخورد

فراست با روند حرکت از انضمامی، آنچنان که تصور می شود، به مجرد، دست يابی به ساده ترين با

تعين، مطالعۀ آن و بازگشت از آن به منظور بازسازی تعين ها و رسيدن به کنکرت بازسازی شده آشنا 

ند نخست يعنی تجريد تعين ها از هر چند رو(کتاب خود بدان اشاره کرده است  ٣٣است و در صفحۀ 

در حالی که اين دو يکی  ،دکارتی درهم می آميزد ]آناليز[مامِی تصوری را تا حدودی با تحليل ضان

ی يبحث او از حالت کلی گو ،اما در اينجا نيز مانند مورد نفی ديالکتيکی و مورد ترقی و قهقرا). نيستند

يعنی . روش برای توضيح مسألۀ خاص و معين است درست اين کاربستفراتر نمی رود و ناتوان از 

اما در زمينۀ توضيح  ،تا حدودی گليم خود را از آب بيرون می کشد» مفهوم«در اينجا نيز در زمينۀ 

  .گير می کند» مصداق«

يعنی ويژگی ها  ،تحليلی انضمامی از رويزيونيسم به دست داده است مارکسيسم و رويزيونيسملنين در 

در کل منسجمی روشن کرده است و ما ) ١٩٠٨البته در حد تکامل اين پديده در سال (را  و تعين های آن

همچنين لوکزامبورگ در . مهم ترين بخش های اين نوشتۀ لنين را به تفصيل نقل کرده ايم ١در پيوست 

اما بافراست، تحليل . تحليلی مشخص از برنشتاينيسم به دست داده استاصالح اجتماعی يا انقالب 

. منظور ما اين نيست که همان چيزها را تکرار کند. نکرتی از رويزيونيسم در معنی فوق نکرده استک

يم که بافراست نتوانسته است رابطۀ ميان مارکسيسم و اشکال مختلف رويزيونيسم يبلکه می خواهيم بگو

الم در را به صورت کنکرت يعنی در حوزه های فلسفی، اقتصادی، سياسی و سازمانی يا در يک ک

اساس چنين ولتاريا مورد بررسی قراردهد و برحوزه های مختلف تئوری و عمل مبارزۀ طبقاتی پر

بررسی ای نشان دهد گذار از مارکسيسم به رويزيونيسم يا از رويزيونيسم به مارکسيسم ممکن است و 

 ، يکک سياستيک ديدگاه  يا نظريۀ اقتصادی، ي لحظه و چگونگی اين گذار را در مورد معينی مثًال

                                                            
     .سياسی اقتصاد روش:  ٣ بخش) ١٨۵٩(،سياسی اقتصاد نقد در سهمیمارکس،  -  ٢٨
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استراتژی يا تاکتيک، يک طرح سازمانی و غيره نشان دهد و آنگاه مدعی شود که مثال رويزيونيسم 

  . موتور محرک مارکسيسم است و غيره

به همين طريق، بافراست تحليلی کنکرت از مارکسيسم هم به عمل نياورده و سنتزی از اصول و مبانی 

 يطمدعی شده است که در هر شرا ،که باالتر بدان اشاره کرديمی ای يآن به دست نداده و با نسبی گرا

مشخص با مارکسيسم مشخص و با رويزيونيسم مشخصی سر و کار داريم و اصول مارکسيسم در 

او نه مارکسيسم را تعريف کرده و نه . و غيرهاست وحدت و مبارزه با رويزيونيسم به دست آمده 

بتواند رابطۀ ميان آنها را بررسی  يچ يک به دست داده تا بعدًارويزيونيسم را و نه تحليلی کنکرت از ه

او حتی از تحليل های کنکرتی که در اين زمينه صورت گرفته نيز استفادۀ الزم را نکرده است . کند

مثال کارهای لنين، لوکزامبورگ، پلخانف و غيره که البته گام های نخستينی در اين راه به شمار می (

تضاد و تقابل آشتی ناپذير بين اصول و مبانی مارکسيسم و مين علت است که او درست به ه). روند

از اين رو بافراست بجای کاربست تحليل کنکرت، با . استک نکرده دراصول و مبانی رويزيونيسم را 

بازی با اصطالحات و مفاهيم ديالکتيک می خواهد به زور از شکم مارکسيسم، رويزيونيسم بيرون 

  !سبکشد و به عک

  »گشتاورد«ستون متافيزيکی و سيمان ايده آليستی  نظريۀ  ٧-۵

ما در قسمت های مختلف اين بخش برخی از مهم ترين اشتباهات فلسفی بافراست در زمينۀ ديالکتيک 

اشاره  ديالکتيک او را در کل زير سؤال می برد اما به يک خطای مهم او که اساسًا ،را بررسی کرديم

ر آن بود که اين خطا که نگرشی متافيزيکی يعنی ضد ديالکتيکی است با نگرش نکرديم و علت اين ام

از اين رو . سی اش در پيوندی نزديک استرايده آليستی او در مورد مهم ترين موضوع مورد بر

  .ترجيح داديم خطای متافيزيکی و انحرافات ايده آليستی اش را در اين قسمت باهم بياوريم

  »گشتاورد«ستون متافيزيکی تئوری 

اساس م چگونگی شکل گيری رويزيونيسم برمی نامي» گشتاورد«آنچه ما ستون متافيزيکی نظريۀ 

  :ديديم که او می نويسد. بافراست است» گشتاورد«نظريۀ 

رويزيونيسم هم در تعريف مارکس و انگلس، لوکزامبورگ و لنين و هم  در واقع امر چيزی نيست « 

» .همين طبقه )کمونيستی(حزب انقالبی طبقۀ کارگر و در درون  بیانقالبجز جريانی در درون جنبش 

  ).تأکيد ها از خود بافراست است، ۴ص  ،»...گشتاورد «(

صرف نظر از اين اشتباه تاريخی بافراست در مورد انتساب گفته يا نوشته ای به مارکس و انگلس در 

نيسم جريانی در درون جنبش کارگری بارۀ رويزيونيسم و با پذيرفتن فرض او مبنی بر اينکه رويزيو
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بافراست پاسخ آماده ای . اين سؤال پيش می آيد که اين پديده چگونه و چه زمانی پديدار شده است ،است

اين پاسخ از نظر . به اين پرسش دارد و آن اينکه رويزيونيسم پديده ای است مربوط به دوران امپرياليسم

رويزيونيسم را در معنی مشخص تاريخی آن و نخستين شکل  درست است به شرط اينکه تقريبًاتاريخی 

ديگاه های اواخر  ظهورسيستماتيکش يعنی برنشتاينيسم در نظر بگيريم و در مورد برنشتاين هم صرفًا

رفرميستی که به ده سال پيش از  -او مورد نظرمان باشد و نه سابقۀ آن ديدگاه های بورژوا ١٨٩٠دهۀ 

در نظر داشته باشيم که، برخالف تصور بافراست، نه لنين و نه ديگر همچنين بايد  ٢٩.آن می رسد

نه امپرياليسم را می شناختند و نه به رابطۀ احتمالی بين  ،مارکسيست ها در بدو ظهور برنشتاينيسم

ما اين موضوع را در اشتباهات تاريخی بافراست توضيح (امپرياليسم و رويزيونيسم آگاهی داشتند 

  ).داديم

که رويزيونيسم پديده ای در درون حزب طبقۀ کارگر و  ،ال اگر گفتمان بافراست به همين جاح به هر 

اشکال از آنجا . بودنمتافيزيکی  مفهوم و شکلمحدود می شد حاوی  ،مربوط به دوران امپرياليسم است

 ورموت«، »برادر دوقلوی مارکسيسم«، »دگرِ  مارکسيسم«شروع می شود که بافراست رويزيونيسم را 

معلوم نيست رويزيونيسم که ظهور آن به . می داند» نفی ديالکتيکیِ  مارکسيسم«و » محرک مارکسيسم

برادر دوقلوی «، »دگرِ  مارکسيسم«قول خود بافراست در عصر امپرياليسم بوده چگونه می توانسته 

يونيسم و و غيره باشد در حالی که مارکسيسم پيش از رويز» محرک مارکسيسم موتور«، »مارکسيسم

اين يا مارکسيسم در فاصلۀ بنابر. شته و تکامل می يافته استپيش از شکل گيری امپرياليسم هم وجود دا

پيش از ظهور رويزيونيسم تضاد داخلی و نيروی محرکی نداشته يا تضاد درونی و نيروی محرک آن 

                                                            
، هنگامی که با هوخبرگ برای انتشار ١٨٧٩در سال  نخستين بار ی و سازشکارانۀ برنشتاينيديدگاه های بورژوا -  ٢٩

هوخبرگ، برنشتاين و شرام در آن زمان مقاله ای . بروز نمود ،ارگان حزب سوسيال دموکرات آلمان همکاری می کرد

نوشتند که در آن خواستار نفی خصلت پرولتری و انقالبی حزب و نگاهی به گذشتۀ سوسياليسم در آلمان زير عنوان 

ی شدند، تاکتيک اصلی حزب را پارلمانتاريسم توصيه کردند، مبارزۀ طبقاتی و يبه حزب اصالح طلب بورژوا تبديل آن

مارکس و انگلس در نامه ای رسمی به رهبران حزب مواضع اين سه تن را . روش مبارزۀ قهرآميز را رد نمودند و غيره

خالصۀ مواضع اين سه تن و . انی همکاری نخواهند کردبه شدت مورد انتقاد قرار دادند و اعالم داشتند که با چنين کس

 .اين نوشته آمده است ٨رات مارکس و انگلس در بارۀ آنها در بخش ظن

يعنی  ،١٨٩۶اما از سال  ،ظاهرا اين بينش را کنار گذاشت ١٨٨٠برنشتاين تحت تأثير انگلس و ديگران در سال های 

ل يمساسيستماتيک تری به آنها بازگشت و تحت عنوان دوباره به صورت حدود يک سال پس از مرگ انگلس، 
به ترويج نظرات خود در حزب  ،منتشر شد »سوسياليسم تدريجی«در مقاالتی که بعدًا به صورت کتابی به نام سوسياليسم 

  .ی پرداختيسوسيال دموکرات آلمان و نيز در سطح احزاب سوسيال دموکرات اروپا
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 ،»قديم«پديده ای است  نيسمرويزيو با تعبير فلسفی باستان، ،چيزی غير از رويزيونيسم بوده و يا اينکه

بافراست رويزيونيسم را . که در اين صورت ديگر نبايد گفت در عصر امپرياليسم به وجود آمده است

در بررسی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه به کار می برد و سابقۀ آن را تا سال  اساسًا

رانی است که طی آن مارکسيسم دو ١٩٠٣تا  ١٨٩۵از سال ... «او می نويسد . به عقب می کشد ١٨٩۵

و رويزيونيسم در تمايز و مبارزه با يکديگر از شکل نطفه ای خود خارج و به دو گرايش و سپس به دو 

» .جريان منسجم تبديل می گردند که تحت دو فراکسيون متحد در داخل يک حزب واحد عمل می نمايند

است از رويزيونيسم چيست؟ اگر بدين سان معلوم نيست منظور بافر). ٩ص ،»...گشتاورد «(

خارجی  در آلمان تظاهر ١٨٩٨رويزيونيسم مشخص تاريخی منظور او است چنين پديده ای در سال 

بود که بخشی از اکونوميست های  ١٨٩٩يافت و در بهترين صورت در آن سال و به ويژه در سال 

اين نوشته ديديم لنين در  ۴بخش روسيه با رويزيونيسم آشنا شدند و بدان گرايش يافتند و چنانکه در 

اگر . سوسيال دموکرات روسيه اعتراض و مخالفت خود را با آن ابراز داشت ١٧نوشته ای با امضای 

و سخاوت مندانه از امتياز اختراع خود چشم می (بافراست از رويزيونيسمی اختراعی حرف می زند 

رويزيونيسم . ديديم نکرده استف کند که به هر حال بايد اين رويزيونيسم ابداعی اش را تعري) پوشد

  !در جنبش کارگری واقعيت تاريخیاست و نه يک  کلمه برای او يک

يکی از اين خواص . ل استيبافراست رويزيونيسم را تعريف نمی کند اما برای آن خواص بسياری قا

ارکسيسم به دست يعنی از تقسيم يک به دوی م ،اين است که رويزيونيسم نفی ديالکتيکی مارکسيسم است

اما او نتوانسته است اين تقسيم شدن ديالکتيکی يک به دو قطب متضاد را در مورد مارکسيسم . می آيد

يعنی از آغاز شکل گيری (سال حيات مارکسيسم  ۵٠به طور کلی و به طور مشخص برای بيش از 

  .توضيح دهد) مارکسيسم تا نخستين شکل بروز رويزيونيسم

از همان ابتدا مارکسيسم در حزب «: سيال دموکرات کارگری روسيه می نويسداو در مورد حزب سو 

انقالبی پرولتاريا تعين وجودی خويش را به دست می آورد و اين زمانی است که به زبان هگلی 

ليکن مارکسيسم مانند هر فرآيند . گرايش به دوپارگی يا شقاق در وحدت هنوز در خواب است) هيوالی(

ميان مارکسيسم (ی و رشد نيافته ای از اين تضاد يدر بدو تعين در حزب نطفه های ابتداديالکتيکی اينک 

اما طی يک دورۀ مبارزه در درون آن روند شکل گيری . را در بطن خود نهفته دارد) و رويزيونيسم

در داخل  –مارکسيسم و رويزيونيسم  –يعنی تضاد ميان دو جنبۀ مارکسيسم : انفصال تحقق می يابد

منجر به ايجاد دو فراکسيون در  ١٩٠٣کسيسم و حزب آن نمو می کند تا در کنگرۀ دوم به سال مار

  )٩ص  ،»...گشتاورد «(» درون يک حزب واحد می گردد
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، اگر بخواهيم تئوری او ١٨٩٨تا  ١٨۴٨توضيح بافراست در مورد تکامل مارکسيسم در فاصلۀ  احتماًال

که غالبا در خواب است » هيوالی گرايش به شقاق« ظاهرًاد که کنيم، بايد اين باش» عطف به ماسبق«را 

در طی  قاعدتًا) بار سر و کله اش را می بينيم ۶–۵در کتاب بافراست (و هر از گاهی بيدار می شود 

  ! بين شکل گيری مارکسيسم و نخستين ظهور رويزيونيسم در خواب بوده است لۀسال فاص ۵٠

می داند که مبارزۀ اضداد امری دائمی و مطلق  ،کتيک داشته باشدی مقدماتی با ديالياما هرکس آشنا

زوجِ   و» پارۀ ديگر«اگر رويزيونيسم . ٣٠است در حالی که وحدت آنها امری مشروط و موقت است

سال  ۵٠سکوت بافراست در مورد . ديالکتيکی مارکسيسم باشد در اين صورت بايد همواره عمل کند

هيوالی گرايش «و يا خواب آلودگی ) مارکسيسم تا ظهور برنشتاينيسماز شکل گيری (تکامل مارکسيسم 

تنها چيزی که در اينجا . تنها می تواند خود بافراست را قانع کند پاسخ مسأله نيست و احتماًال» شقاق

است  رويزيونيسماست که در ديدگاه بافراست همان  »دگرِ  مارکسيسم«خلق الساعه بودن روشن است 

» دگری«ديد بافراست فرآيندی ديالکتيکی است،  سال پيش از آن، مارکسيسم که از ۵٠و اينکه طی 

. ندارد، زوج ديالکتيکی ندارد، در وحدت مطلق با خودش است و اين چيزی جز متافيزيک نيست

در تمام تحليل بافراست » رويزيونيسم به عنوان دگرِ  مارکسيسم«توجه کرده است که تز خواننده قطعًا

اما به روشنی ديده می شود که اين . او است» گشتاورد«دارد و يکی از ستون های تئوری نقش اساسی 

از اين رو تنها . ستون تئوری او متافيزيکی و سست است و قادر به سر پا نگاه داشتن خود نيست

  !قادر به حفظ بنای نظری او هستند» ماورای طبيعی«نيروهای 

  »  گشتاورد«سيمان ايده آليستی نظريۀ 

اين سه زمينه . ند تظاهر می کندا ايده آليسم بافراست در سه زمينۀ مختلف که با هم در پيوند نزديک

  :عبارتند از

 اعتقاد به حرکت مستقل و خود زای ايده .١

 هم جنس گرفتن عين و ذهن و تئوری و عمل .٢

  ی تئوری در مسألۀ حقيقی بودن شناختيو خودکفا» پراکسيس به عنوان وحدت نظريه و عمل« .٣

                                                            
مبارزۀ بين اضداِد . اضداد، امری مشروط، موقت، گذرا و نسبی است) رابرانطباق، هويت، عمل ب(وحدت «  -  ٣٠

  )لنين، دفترهای فلسفی( ».متقابًال دافع يکديگر، امری مطلق است همان گونه که تکامل و حرکت مطلق اند
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  حرکت مستقل و خود زای ايده

تضاد درونی مارکسيسم است که به شکل تضاد بين مارکسيسم » ...گشتاورد «ديديم که موضوع اصلی 

اما از نظر . ی اخير استو رويزيونيسم جلوه می کند و ناشی از تقسيم خود مارکسيسم به اين دوتا

تعين وجودی خويش را به دست می ازهمان ابتدا مارکسيسم در حزب انقالبی پرولتاريا «فراست با

اما رابطۀ مارکسيسم و رويزيونيسم به هر سرانجامی برسد يعنی روابط بين مارکسيست ها و . »آورد

رويزيونيست ها هر شکل خاصی پيدا کند يعنی در يک حزب بمانند يا در دو حزب تشکل يابند يا بخشی 

آری هر يک از اين شقوق را در نظر بگيريم، در حزب بماند و بخشی ديگر خود را منحل اعالم نمايد، 

يعنی به . عامل تعيين کننده در تحقق اين يا آن شق، سياست و تئوری های موجود در حزب خواهد بود

صرف (باشد  حزب رغم آنکه بافراست حزب را تعين مارکسيسم می داند، اگر اين حزب بخواهد واقعًا

به عبارت . وجود او مبتنی بر برنامه و سياستی است) يستنظر از اينکه حزب انقالبی باشد يا رويزيون

) يا دست کم يکی از تعين های مهم حزب است(ديگر برنامه و سياست است که به حزب تعين می بخشد 

اما برنامه و سياست يا مبتنی بر تئوری و سياست مارکسيسم است و يا مبتنی بر تئوری . و نه به عکس

ان تحول حزب تابع تحول برنامه و سياست خواهد بود که خود برنامه و بدين س. و سياست رويزيونيسم

پس بايد تغييرات اين تئوری . سياست تابع تحول مارکسيسم يا رويزيونيسم به عنوان تئوری و ايده است

و سياست را که باعث تغيير حزب می شود در خود اين تئوری و سياست جستجو کنيم يعنی در خود 

حال پرسشی که می تواند مطرح شود اين است که تکامل ايدۀ ). ود رويزيونيسميا در خ(مارکسيسم 

پاسخ بافراست اين است که از درون خودش که محصول مبارزه و . مارکسيسم از کجا حاصل می شود

ی تئوری و يپودخوبه عبارت ديگر ما به نوعی  .خودش يعنی رويزيونيسم است» دگرِ «وحدت با 

  .می رسيم ،است ی ايدۀ مارکسيسميپو که ناشی از خود سياست

جريانی انضمامی، زنده و جوشان است که ضرورتًا «البته بافراست در جای ديگر می گويد مارکسيسم  

بايد نه فقط با بورژوازی بلکه به گونه ای توأمان در درون خود نيز بستيزد تا امر پيشروی خود و 

فراست رسد که از ديد بانظر به است چنين  ممکن). ١١٢ص (» جنبش طبقۀ کارگر را تحقق بخشد

اما آنچه بافراست . ی مارکسيسم و تکامل نظری آن تا حدی ناشی از مبارزۀ آن با بورژوازی باشديپويا

غنی شدن مارکسيسم و حتی بافراست بر آن است که . می گويد چيزی غير از اين است به صراحت

مارکسيسم در «: با رويزيونيسم حاصل می شود دست يابی آن به اصول جديد از مبارزۀ مارکسيسم

به اصول و مفاهيم برتری  –يعنی در تقابل با تعين های پست تر وجود خودش  –مقابله با رويزيونيسم 

بدين سان چون ). ١١۴ص ،»...گشتاورد «(» از ذاتش دست می يابد و خود را اعتال می بخشد
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يا تعين َپسِت مارکسيسم است، پس طبق نگرش او خود نوعی مارکسيسم  بافراسترويزيونيسم از ديد 

ی او يی و خودپويغنی شدن مارکسيسم به لحاظ تئوريک و برنامه و سياست و اصول ناشی از خودزا

بدين سان بافراست به خواننده می آموزد که مارکسيسم از طريق مبارزه با خودش يعنی مبارزه با . است

. و مفاهيم برتری از ذاتش دست پيدا می کنداصول  به ،باشدتعين پست تر وجود خودش که رويزيونيسم 

ِ  افالطونی مانند » اصول و مفاهيم برتر«حال يا اين  نهفته اند که » ذات مارکسيسم«در ُمثل

رويزيونيسم باعث کشف شان می شود و يا اينکه اين اصول و مفاهيم از ذات خود مارکسيسم هم 

  ! دست يابی بدانها می گردد باالترند اما معجزۀ رويزيونيسم باعث

بايد گفت مارکسيسم به عنوان يک علم، که از مجموعه ای از اصول و مبانی و تئوری های عام و 

تئوری، مستقل از واقعيت های خارج از ذهن، . خاص تشکيل می شود، در درون خود در ستيزه نيست

و مبارزۀ اين دو قطب، نفی نفی و به فی نفسه آن پديدۀ يگانه ای نيست که با تقسيم به دو قطب متضاد 

ی مستقل ندارد، بلکه تغيير آن وابسته به تغيير واقعيت خارجی و يپوتئوری خود. پديدۀ جديد تبديل شود

اين بدان معنی است که اگر َاعمال انسان ها و واقعيت های خارج از ذهن بی تغيير . عمل انسانی است

مارکس . ر اساسی حتی برای هزاران سال بی تغيير خواهند ماندتئوری ها به طو ،)که نمی مانند(بمانند 

برخالف فلسفۀ آلمان که از آسمان به زمين فرود می آيد، موضوع در اينجا صعود از «: می نويسد

بارۀ خود خيال يا تصور ، آن چيزی نيست که انسان ها در]لتحلي[يعنی نقطۀ آغاز . زمين به آسمان است

ه نقل می شوند يا موضوع انديشه، تخيل و تصور قرار می گيرند تا بعد به می کنند يا بدان صورت ک

ۀ شروع، انسان های واقعی فعالند و نشان دادن تکامل طانسان های با گوشت و خون برسيم؛ بلکه نق

اشباحی که . ئولوژيک بر پايۀ روند زندگی واقعی و نيز پژواک های اين زندگی واقعیدبازتاب های اي

ن ها تشکيل می شوند نيز ناگزير تصعيدهای روند مادی زندگی اند که به صورت تجربی در مغز انسا

ی ژبقيۀ ايدئولو بدين سان اخالق، دين، متافيزيک و. ی و وابسته به مقدمات مادی انديقابل راستی آزما

تکامل  آنها دارای تاريخ و. ها و نيز اشکال آگاهی متناظر آنها ديگر ذره ای استقالل از خود ندارند

ی که توليد مادی و مراودات مادی خود را تکامل می دهند همراه و در خالل ينيستند؛ بلکه انسان ها

برای طرز برخورد . انديشۀ خود و محصوالت اين انديشه را نيز تغيير می دهند ،تغيير اين دنيای واقعی

فرد زنده فرض می شود؛ ، آگاهی است که همچون ز، نقطۀ آغا]يعنی طرز برخورد فلسفۀ آلمان[نخست 

برای طرز برخورد دوم، که منطبق بر زندگی واقعی است،  نقطۀ آغاز خود افراد زنده اند و آگاهی، 

  ).تکيه بر کلمات از ما است(» ٣١.صرفا آگاهِی آنها است

                                                            
   .١٩۶۴ۀ انگليسی، پروگرس، مسکو، چاپ اول، مترج ايدئولوژی آلمانی، -  ٣١



76 

 

و انديشه دارای  ، تئوریبدين سان از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی، ايدئولوژی

خواننده ای که ما را تا اينجا دنبال کرده باشد به . نيستنديخ مستقل، حرکت مستقل و تکامل مستقل تار

پديده ای است خود زا و خودپو و ) در اينجا ايدۀ مارکسيسم(روشنی می بيند که از نظر بافراست، ايده 

اجتماعی و آگاهی يا هستی  بارۀ رابطۀ بين تئوری و عمل، عين و ذهن و ماده و روح وآنچه در همۀ

فراست هم در مواردی آنها را نقل ه در مارکسيسم گفته شده و خود بااجتماعی، تئوری انعکاس و غير

  . ی برای زينت کالم اند و نه برای اينکه راهنمای تحليل و راهنمای عمل قرار گيرنديگو ،کرده است

حدی واقف شده و برای توجيه آن به  ااما به نظر می رسد که خود بافراست نيز به اين ايده آليسم خود ت

سوسياليسم  تئوری و سياستنخست اينکه مارکسيسم را نه به عنوان . دو دستاويز روی آورده است

بلکه به عنوان حزب انقالبی پرولتاريا ) چيزی که ايده بودن آن را به روشنی نشان می دهد(علمی 

ا نشان داديم که اين توصيف از مارکسيسم به م(تعريف کرده است که تا حدی جنبۀ ماديت به آن بدهد 

ل گوناگون درست نيست و حتی اگر چنين تعريفی از مارکسيسم بکنيم، يعنی مارکسيسم را همان يدال

حزب انقالبی پرولتاريا بدانيم، باز هم پای بندی به يک رشته اصول و مبانی روشن، ثابت و پايدار در 

در اينجا تنها اضافه می کنيم . نين حزبی نقش تعيين کننده داردمارکسيستی بودن و مارکسيستی ناميدن چ

پس طبق تحليل بافراست  ،از آنجا که در ايران و بسياری کشورها حزب انقالبی پرولتاريا وجود ندارد

  !)مارکسيسم هم نبايد در اين سرزمين ها و شايد در تمام جهان وجود داشته باشد

او رويزيونيسم موتور محرک مارکسيسم است  آنجا که طبق نظراز : دستاويز دوم بافراست چنين است

ود طبقۀ کارگر است خی از يو از آنجا که رويزيونيسم، باز طبق ديدگاه او، مربوط به بخش ها

، )عناصری که از تجزيه شدن خرده بورژوازی به درون پرولتاريا پرتاب شده اند و اشرافيت کارگری(

بدين . ها و اختالفات درونی خود طبقۀ کارگر بايد باشدکسيسم تضادعامل محرک مار لحاظ مادیپس به 

يعنی تضاد بين کار و سرمايه و مبارزۀ طبقاتی بين پرولتاريا و » چيز کوچک«سان بافراست يک 

  !»از قلم می اندازد«بورژوازی را در تکامل مارکسيسم 

به طور کلی نيز نشان دهيم به مورد  برای اينکه بينش ايده آليستی بافراست را در حوزۀ تاريخ و جامعه

انگلس را که ، »...گشتاورد « ۴١- ۴٢بافراست در صفحۀ . ديگری از ارزيابی های او رجوع می کنيم

تاريخ چنان که پنداشته می شود، شخص جدا نيست که از انسان همچون وسيله ای برای ... «: می گويد

ست مگر فعاليت انسانی که هدف های خود را دنبال دستيابی به هدف های خود بهره گيرد؛ تاريخ هيچ ني

در ورای با علم به اينکه «: می کند» تصحيح «به صورت زير با ديالکتيک ايده آليستی هگل » می کند

» نيروها و طبقاتی که در کشاکش درگيرند، سير تحولی تاريخی در جريان است که قانون مند است
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می شود که بحث انگلس در باال، قانونمند بودن يا نبودن تاريخ  ديده ،اگر دقت شود). ستا تأکيد از ما(

که اهداف خود را  ،تاريخ در ورای فعاليت انسان هانيست، بلکه اتفاقًا اساس حرف او اين است که 

و اگر چنين است، . هيچ استيکديگرند،  دنبال می کنند، در ورای نيروها و طبقاتی که در کشاکش با

مندی نيکديگرند، قانو اليت انسانی، در ورای نيروها و طبقاتی که در کشمکش بانمی توان در ورای فع

در ورای نيروها و طبقاتی که در کشاکش «بافراست تنها به اين قانونمندی . ای کشف کردتاريخی 

او در صفحۀ بعد می . »می تراشد«نيز » الگو و انگاره ای«بسنده نمی کند، بلکه برای آن » بايکديگرند

يعنی . کل اين حرکت و چرخه نيز هرگز تصادفی نبوده بلکه الگو و انگاره ای دارد و معنايی«: نويسد

به ديگر سخن سير . قابل شناخت است کهضرورت منطقی و قانون ثابتی برای حرکت آن وجود دارد 

است  همانا فراگردی  –سير حرکت مارکسيسم  –از فرايند مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا " پاره"حرکت اين 

که بر طبق قانون خاص خويش پيشرفت می کند و تحقق می پذيرد؛ يعنی سير حرکتی است که ضرورتًا 

اين الگو و انگارۀ معنی دار بافراست نيز، الگو و انگارۀ معنی دار » .بايد دايرۀ نهفته در خود را بپيمايد

ديگرند، عمل می کند و همان قانونمندی ای است که در ورای نيروها و طبقاتی که در کشاکش بايک

 به منظوربافراست . منطق و قانون ثابت آن نيز همان ديالکتيک ايده آليستی از پيش متعين هگلی است

نه تنها جو طبق فرمول هگل «: از لنين نقل می کند که ،اينکه برای  اين حرف های خود باور ايجاد کند

خوشبختانه » .بق فرمول هگل می جنگندمی رويد بلکه سوسيال دموکرات های روسی هم بين خود برط

بافراست خود با نقل ديگری از لنين معنی اين جمله را در نزد او باز می کند و ما را از توضيح حرف 

با بررسی اين شرايط به طور روشن خواهيم ديد که «: جملۀ لنين چنين است. لنين بی نياز می گرداند

حرف لنين چيزی جز اين نيست که بر سوسيال » .يردسير تکامل واقعًا از طريق تضاد انجام می گ

دموکرات های روسی نيز مانند هر چيز ديگر در عالم هستی، قانون تضاد و مبارزۀ قطبين آن حاکم 

حرف لنين، بر » ورای«ما اختالفی با او نداشتيم، ولی او  ،اگر بافراست به همين بسنده می کرد. است

ِ از پيش متعين با  در کشاکش بر طبق الگو و انگارۀ معنی دار ِ ورای نيروها و طبقاتِ  مندینقانو

  .ضرورت منطقی و قانون ثابت، که ربطی به حرف لنين ندارد، اصرار می ورزد

 ديالکتيک منفيت به عنوان اصل جنباننده و«، با استناد به »... گشتاورد« ۴۴بافراست در صفحۀ 

همانا " خود تکاملی ديالکتيکی"و " د نفی کنندگیخو"همچون " منفيت مطلق"«: ، می نويسد»زاينده

ديالکتيک «بافراست می گويد جملۀ » .اساسی ترين خصيصۀ مارکسيسم در دوران امپرياليسم است

. دونايفسکايا نقل کرده است» مارکسيسم و آزادی«را از کتاب » منفيت به عنوان اصل جنباننده و زاينده

يا ترجمۀ حسن مرتضوی و فريدا آفاری، اين جمله به صورت دونايفسکا» فلسفه و انقالب«در کتاب 

دونايفسکايا در اين کتاب اين . »]است[ديالکتيک منفيت اصل جنبده و زاينده «: زير ترجمه شده است
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جمله را به مارکس نسبت می دهد و بافراست نيز به تقليد از دونايفسکايا بر همين باور است، در حالی 

دست نوشت های اقتصادی و فلسفی مارکس در بخش آخر . ت و نه از مارکسکه اين جمله از هگل اس
ديالکتيک [منفی بودن   ديالکتيِک» «مثابۀ يک کلنقد ديالکتيک و فلسفۀ هگل به «زير عنوان  ١٨۴۴
ی يهگل و نتيجۀ نها پديده شناسی] کتاب[ دستاورد برجستۀ« را » به مثابۀ اصل محرک و مولد] سلبيت

حسن مرتضوی در . ٣٢نقاط قوت و ضعف ديدگاه هگل در اين مورد را توضيح می دهد می داند و » آن

اين نوشتۀ مارکس انتشار يافت،  ١٣٧٧که در سال » ١٨۴۴دست نوشته های اقتصادی و فلسفی «کتاب 

در اين ترجمه او به . ترجمه کرده است» نقدی بر کليت ديالکتيک و فلسفۀ هگلی«را تحت عنوان 

ديالکتيک «ترجمه کرده است و نه » ديالکتيک سلبيت«را  the dialectic of negativityدرستی 

  . »منفيت

حتی در  »منفيت مطلق« . اضافه شده است» منفيت مطلق« در جمله ای که از خود بافراست نقل کرديم 

چيست؟ سئوال دوم اين  »منفيت مطلق« سئوال نخست اين است که . نقل قول دونايفسکايا وجود ندارد

چگونه » خود تکاملی«است؟ سئوال سوم اين است که اين » خود تکاملی« »منفيت مطلق«است که چرا 

اساسی ترين خصيصۀ  مارکسيسم « »منفيت مطلق« صورت می گيرد؟ سئوال چهارم اين است که چرا 

 و نه خصيصۀ مارکسيسم يا همۀ پديده ها به طور کلی؟ سئوال پنجم اين» در دوران امپرياليسم است

تبديل شد؟ » اساسی ترين خصيصۀ مارکسيسم در دوران امپرياليسم«به  »منفيت مطلق«است که چگونه 

. بافراست از خود اين سئواالت را نکرد و جوابی هم در پاسخ به اين سئواالت در کتاب او وجود ندارد

ران اساسی ترين خصيصۀ مارکسيسم در دو« »منفيت مطلق«اگر آن گونه که بافراست می گويد 

، يا به »منفيت مطلق«اين بدان معنی خواهد بود که پيش از ظهور امپرياليسم، . باشد» امپرياليسم

يا تضاد، در  مارکسيسم وجود نداشت و همان گونه که او قبًال گفته است  ،عبارت ديگر تقسيم يک به دو

! مارکسيسم حاکم نبود در نزد او پيش از ظهور امپرياليسم قانون تضاد بر. بود» يکپارچه«مارکسيسم 

دچار تناقض می  مارکسيسماش در مورد ی يادعا یييا خودپو که بافراست در مسألۀ خودتکاملی ما ديديم

ی يی داشته باشد اين خودپويچون اگر مارکسيسم خودپو( شود و يکسره به بينش متافيزيکی می غلتد

  .)اليسم باشدنبايد منحصر به دوران خاصی از حيات آن يعنی فقط دوران امپري

تبديل کرده است؟  »منفيت مطلق« ولی چرا بافراست قانون ديالکتيکی تضاد يا ديالکتيک سلبيت را به 

زيرا دونايفسکايا در ديالکتيک، چند قانون . اين احتماًال تحت تأثير دونايفسکايا صورت گرفته است

ينکه دونايفسکايا اين قانون را مطلق می شناسد که يکی از آنها قانون نفی نفی است و بافراست از ا
                                                            

   .رجوع کنيد ٣ به پيوستسلبيت ديالکتيک قيق تر نظر هگل و مارکس دربارۀ برای آگاهی بيشتر و د -  ٣٢
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نفی نفی، به عنوان يک نفی و را، به همان مفهوم  »منفيت مطلق«قانونی مطلق می داند، به اشتباه 

آيا قانون نفی نفی پايه ای ترين قانون ديالکتيک است؟ پاسخ ما به طور روشن . قانون نتيجه گرفته است

ن تضاد يعنی تقسيم يک کل واحد در درون خود به دو پايه ای ترين قانون ديالکتيک، قانو. منفی است

. تابع اين قانون است ،چند که خصلت عام و مطلق داشته باشد هر ،هر قانون ديگری. متضاد است ءجز

همۀ قوانين عام  ،اين حقيقت تا آنجا اعتبار دارد که اگر بتوان تصور کرد که اين قانون فرو ريختنی باشد

، تضاد تو کيفي تقانون نفی نفی، تضاد کّمي. يالکتيک فرو خواهند ريختو مطلق حتی در سطح خود د

عام و خاص، تضاد جز و کل، شکل و محتوی، تأثير و تأثير متقابل و غيره با آنکه تضادهای عام و 

مطلق اند، اما هرکدام از آنها تضاد ويژه و مشخصی اند که بدون قانون مطلق سلبيت ديالکتيک که اصل 

يعنی قانون کلی تضاد که تقسيم يک به دو است، بی معنی خواهند  ،و هميشگی ديالکتيک بنيادی مطلق

اين تضادها به خاطر خصلت ويژۀ خود اهميت عام و مطلق در متد ديالکتيک و عام ترين مفاهيم . بود

و قانون نفی نفی از اين رو عام . پديده شناسی دارند، ولی هرگز جانشين خود قانون تضاد نمی گردند

اين تبديل از طريق همين قانون به  ،مطلق است که هرگاه با تبديل يک پديده به پديدۀ ديگر برخورد کنيم

يا تأثير و تأثير متقابل نشانی عام و مطلق از تکثر هستی است و . صورت تضاد ويژه صورت می گيرد

نی عام و مطلق از وحدت اين قانون نشا. تأثير و تأثير متقابل پديده های متکثر هستی بر يکديگر است

اين قانون . مادی عالم است و اگر هستی، وحدت مادی متکثر نداشته باشد اين قانون فرو خواهد ريخت

  .فعال است ،ناشی از تضاد وحدت و کثرت هستی است و براساس همين تضاد

 هم جنس گرفتن عين و ذهن و تئوری و عمل

ديالکتيکی تمايز بين مفاهيم و مقوالت را به دلخواه،  ظیِ فراست باعث شده که با لفابينش ايده آليستی با

يکی از شاه بيت های بافراست رابطۀ . و بر حسب مصلحت گفتمانش، يا ناديده بگيرد يا ملحوظ دارد

تز خود چنين » اثبات«و برای » نظريه از جنس عمل است«: او می نويسد. بين نظريه و عمل است

نقص اصلی : "بارۀ فويرباخ می گويدی دريت که مارکس در تزهاضمونی اسهمان م«: ادامه می دهد

تا به امروز اين است که ابژه، امر محسوس، را تنها به ) از جمله ماترياليسم فويرباخ(تمام ماترياليسم 

شکل ابژه يا شهود درک می کند نه به عنوان فعاليت محسوس انسانی، پراکسيس، نه به صورت امر 

  ). ۵۵ص  ،»...گشتاورد «(» "ذهنی

بپردازيم نخست تز اول » نظريه از جنس عمل است«پيش از اينکه به بررسی ادعای بافراست يعنی 

بارۀ  فويرباخ را که بافراست به طور ناقص نقل کرده با ترجمۀ ديگری که به نظر ما دقيق مارکس در

سپس به . می آوريمتر و بر اصل آلمانی گفتۀ مارکس منطبق تر است همراه با توضيحاتی در اينجا 
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» همجنس بودن«بررسی ادعای بافراست می پردازيم تا ببينيم آيا اين تز در جهت تأييد نظر او مبنی بر 

پس از آن به طور مستقل به نقد ادعای او می پردازيم و محتوای . تئوری و عمل است يا چنين نيست

  .ايده آليستی آن را نشان می دهيم

  :ارۀ فويرباخ چنين استبمتن کامل تز اول مارکس در 

 ئاين است که در آنها ش) از جمله ماترياليسم فويرباخ(کنون عيب اصلی همۀ ماترياليسم ها تا« 

درک می ] دريافت حسی مستقيم[، واقعيت، محسوس بودن، تنها به شکل ابژه يا شهود ]موضوع آگاهی[

از اين رو در . ه صورت ذهنیعمل، نه ب] نه همچون[، فعاليت محسوس انسانیاما نه همچون  ،شوند

به نحوی انتزاعی توسعه و تکامل داده است که ] البته[تقابل با ماترياليسم، جنبۀ فعال را ايده آليسم 

فويرباخ می . فعاليت محسوس واقعی را همچون فعاليت محسوس واقعی به رسميت نمی شناسد طبيعتًا

ِ فعاليت انسانی را فعاليتی  اما خود ،اشنداز موضوعات معقول جدا ب خواهد موضوعات محسوس واقعًا

به شيوۀ برخورد نظری همچون تنها شيوۀ برخورد  جوهر مسيحيتاز اين رو در . عينی تصور نمی کند

. راستين انسانی می نگرد در حالی که عمل در تظاهر حقير يهوديانۀ خود تصور و تعريف می شود

  ٣٣».را نمی فهمد "انتقادی –عملی "، فعاليت "بیانقال"بنابراين فويرباخ معنی و اهميت فعاليت 

                                                            
  :بارۀ فويرباخ چنين استمتن آلمانی تز اول مارکس در -  ٣٣

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit 

eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der 

Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich 

menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im 

Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus – der natürlich die wirkliche, 

sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt – entwickelt Feuerbach will sinnliche – von 

den Gedankenobjekten wirklich unterschiedne Objekte: aber er faßt die menschliche 

Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Er betrachtet daher im Wesen 

des Christenthum nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche, 

während die Praxis nur in ihrer schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und 

fixiert wird. Er begreift daher nicht die Bedeutung der „revolutionären“, der 

„praktisch-kritischen“ Tätigkeit. 

 شئروبل اين واژه به . فرانسوی مدر ترجمۀ . ترجمه شده است] موضوع آگاهی[ به شئ Gegenstandواژۀ آلمانی 
از جمله نزد هگل و (در اصطالح فلسفی آلمان  Gegenstandواژۀ . کنکرت ترجمه شده که به نظر می رسد دقيق باشد

يکی از اين تفاوت ها . فرق دارد ،ترجمه می شود شئبه چيز يا  که آن هم در فارسی معموًال Objektبا واژۀ ) مارکس
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اگر شناخت . نقطۀ عزيمت هر ماترياليسمی، برخالف ايده آليسم، جهان واقعی، جهان محسوس است

چگونگی انعکاس آن در ذهن شناسنده يا و  موضوع شناخت ،حقيقی جهان را هدف مقدم فلسفه بگيريم

دو عنصر بنيادی ) روند شناخت اخت و ذهن شناسنده يايعنی تأثيرات متقابل بين موضوع شن( در آگاهی

می خواهد نکاتی انتقادی  بارۀ فويرباخ ی دريهاتزمارکس در تز اول از . در فلسفه به شمار خواهند آمد

در پيوند با اين دوعنصر ) او و نيز ماترياليسم های پيش از(دربارۀ چگونگی رويکرد فلسفۀ فويرباخ 

ربوط به چگونگی انعکاس موضوع شناخت در آگاهی و يا تأثير متقابل بين بخش اول تز، م. مطرح کند

اترياليسم از ديد مارکس، ماترياليسم های گذشته و از جمله م. موضوع شناخت و ذهن شناسنده است

، واقعيت و محسوس بودن را به شکل ابژه های مجرد )کنکرت يا انضمامی شئ(يا چيز  ، شئفويرباخ

درک می کردند، ذهن، نقش فعال در اين روند نداشت، ) دريافت حسی مستقيم(و يا به صورت شهود 

ايدئولوژی مارکس در . فهميده نمی شد فعاليت محسوس انسانی يعنی عملموضوع شناخت به صورت 
  :اين موضوع اخير را بدين صورت توضيح می دهد آلمانی

منقلب کردن  ا، مسأله عبارت است از، يعنی کمونيست هعملیدر واقعيت و برای ماترياليست های ... «

گهگاهی که چنين نظراتی نزد فويرباخ . دنيای موجود، درگيری عملی با چيزهای موجود و تغيير آنها

مجرد نيستند و تأثير ناچيزی ] ضعيف[می يابيم آن نظرات هرگز چيزی بيش از حدسيات و فرض های 

ن آنها را جنينی که قادر به تکامل يافتن است به بر کل جهان بينی او دارند و از اين رو تنها می توا

ِ آن  صرف فويرباخ از دنيای محسوس از يک سو محدود به شهودِ  "درک يا تصور". حساب آورد

انسان تاريخی " به جایرا  "]عام و مجرد[انسان "او . صرف است و از سوی ديگر به احساسِ 

ِ دنيای  در مورد اول يعنی در شهود. است "نیآلما"در واقعيت،  "انسان". به پيش می کشد "واقعی

ی برخورد می کند که با آگاهی و احساس او در تضاد قرار می گيرند، يمحسوس، او ناگزير با چيزها

که درهماهنگی مفروض او، هماهنگی همۀ اجزای جهان و به ويژه بين انسان و طبيعت، اختالل ايجاد 

دريافتی عامی ] نخست[ل او بايد به دريافتی دوگانه پناه برد، برای از ميان برداشتن اين اختال. می کنند

دريافتی باالتر، دريافتی فيلسوفانه که ] مود[را می گيرد و  "بديهی تنها چيزهای کامًال"وار که در آن 

او توجه ندارد که دنيای محسوِس پيرامون او چيزی . چيزها را اخذ می کند "ماهيت حقيقی"در آن 

مفروض باشد و همواره به يک صورت باقی بماند، بلکه محصول صنعت و  مستقيمًا نيست که از ازل

                                                                                                                                                                                          
 Objektنسبت به ) انضمامی تر، همه جانبه تر(حالت کنکرت تر  Gegenstandاين است که مثال در زبان هگل واژۀ 

 . است Subjektاز اين رو اولی موضوع آگاهی است و دومی موضوع شناخت ذهن شناسنده يا . دارد
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 وضعيت جامعه است؛ در واقع محصولی تاريخی است، محصول فعاليت نسل های بسياری است که هر

ده و صنعت و مراودات خود را تکامل می بخشد و نظام اجتماعی خود را بر يکی بر دوش قبلی ايستا

تنها از  ،]فويرباخ[ "قطعيات محسوس"حتی موضوعات ساده ترين . حسب تغيير نيازها تغيير می دهد

 درخت گيالس، مانند تقريبًا. طريق تکامل اجتماعی، صنعت و مراودات بازرگانی به او داده شده اند

در منطقۀ ما کاشته شد و تنها  تجارتوه، چنانکه می دانيم تنها چند صد سال پيش توسط همۀ درختان مي

برای فويرباخ تبديل  "قطعيت محسوس"معينی درخت گيالس به  از طريق عمل جامعۀ معينی در عصر

  ٣٤».گشت

بدين سان از ديد مارکس، فويرباخ فعاليت محسوس انسانی يعنی عمل را موضوع شناخت خود قرار 

   .  نمی کند کفعاليت انسانی در ت ديگر، موضوع شناخت را به صورت محصولی دهد و يا به عبارنم

و (به فعاليت معقول انسان يعنی به فعاليت تئوريک توجه دارد  فويرباخ در زمينۀ فعاليت انسانی اساسًا

در انکه مارکس چون هگل نيز چن ،مانند هگِل ايده آليست است ،در اين زمينه فويرباخِ  ماترياليست
به رغم آنکه کار را جوهر انسان می  ،خاطر نشان می کند١٨۴۴ و فلسفی یدست نوشت های اقتصاد

فويرباخ، چنانکه در قسمت ). ليت تجريدی ذهنی استاداند تنها فعاليتی که به رسميت می شناسد فع

و ديگر فعاليت های  بعدی تز آمده است، رويکرد تئوريک را تنها رويکرد راستين انسانی می دانسته

بدين سان بخش نخست تز اول مارکس در بارۀ فويرباخ، محدود . عملی انسان را خوار می شمرده  است

دريافت : و يک جانبه بودن ماترياليسم های کهن و نيز ماترياليسم فويرباخ را در چند مورد بيان می کند

؛ )دريافت حسی مستقيم(ل شهود کنکرت به صورت ابژۀ مجرد و در شک ئواقعيت، امر محسوس و ش

  . درک موضوع شناخت به صورتی غير فعال و نه همچون فعاليت محسوس انسانی يا عمل

بخش بعدی تز، يک جانبه بودن و محدوديت ماترياليسم فويرباخ را در زمينۀ خود موضوع شناخت 

از نظر . ايز سازدفلسفۀ ماترياليسم بايد دنيای عينی و عينيت های مختلف را متم. مطرح می کند

مارکس، فويرباخ فعاليت انسانی را امری عينی تلقی نمی کند و بدين طريق دامنۀ عين را محدود می 

فويرباخ که با تفکر مجرد «: در تز پنجم نيز مارکس اين موضوع را بدين صورت بازگو می کند. نمايد

ت عملی، فعاليت محسوس اما محسوس بودن را همچون فعالي. خرسند نمی شود خواهان شهود است

  ».انسانی تصور نمی کند

  :بارۀ شيوۀ برخورد فويرباخ به انسان، عمل و تاريخ می نويسدمارکس باز در
                                                            

  ۴۴-۴۵ص ، ی آلمانیايدئولوژ -  ٣٤
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دارد و آن اين است که می فهمد انسان  "ناب"البته فويرباخ مزيت بزرگی نسبت به ماترياليست های «

می داند  "ابژۀ حسی"که انسان را تنها اما جدا از اين واقعيت . است "]موضوع حواس[ابژۀ حسی "هم 

زيرا هنوز در قلمرو تئوری باقی می ماند و انسان ها را نه در پيوند معين  "فعاليت محسوس"و نه 

تصور می  ،هستند تبديل کرده است آنچهط موجود زندگی که انسان ها را به ياجتماعی، نه تحت شرا

مجرد متوقف می  "انسان"بلکه در حد  ،نمی يابد کند، هرگز به واقعيت انسان های موجود فعال دست

به صورت عاطفی جلوتر نمی رود، يعنی  "فرد واقعی متجسم"شود و از حد به رسميت شناختن 

جز عشق و دوستی نمی شناسد، و آن هم در شکل ايده  "انسان و انسان"ديگری بين  "رابطۀ انسانی"

ر به فهم دنيای محسوس داين هرگز قابنابر. ه نمی کندکنونی زندگی ارائ طاياو هيچ نقدی از شر. آلی اش

هنگامی که به جای  زندۀ محسوس افراد تشکيل دهندۀ آن نمی شود؛ زيرا مثًال فعاليتبه عنوان کل 

 ،انسان های سالم، توده ای از گرسنگان بی رمق، فرسوده از کار زياد و تباه شده را مشاهده می کند

 ،ايده آلی پناه برد و به ايده آليسم فروغلتد "جبران  در نوع"و به  "تر دريافت عالی"مجبور می شود به 

گونی هم صنعت و ست ضرورت و در عين حال امکان دگردرست در نقطه ای که ماترياليست کموني

  .هم ساختار اجتماعی را می بيند

در نظر می گيرد تا آنجا که ماترياليست است به تاريخ نمی پردازد و تا آنجا که تاريخ را فويرباخ 

   ٣٥».از نظر فويرباخ ماترياليسم و تاريخ کامال متنافرند. ماترياليست نيست

نشان می دهد که به هيچ رو از تز اول مارکس دربارۀ فويرباخ و نيز تزهای ديگر او  ،همۀ آنچه گفتيم

راست چيزی که باف: »نظريه از جنس عمل است«نمی توان نتيجه گرفت که  ،که بدان اشاره کرديم

بارۀ فويرباخ بر م دراز اين گذشته، مارکس به روشنی چه در اين تز و چه در تز چهار. مدعی آن است

  .تمايز بين تئوری و عمل تصريح دارد

بارۀ هم جنس بودن تئوری و عمل، فارغ از اينکه با ديدگاه مارکس در اين حال نظر بافراست را در

  . باره قرابتی ندارد، بررسی کنيم

نوعی  عملدر وهلۀ اول بايد گفت . از چند نظر نادرست است» ريه از جنس عمل استنظ«حکم 

فعاليت و محصول و . محصول فکری: است محصوليک  نظريهاست، در حالی که  روندفعاليت يعنی 

انسانی  محسوسعيب دوم اين حکم آن است که عمل، فعاليت . يا روند و محصول از يک جنس نيستند

در فکر البته اين بدان معنی نيست که . است» فکر ناب«يا  فکرتئوری از جنس در حالی که  ،است
                                                            

   .۴۶-۴٧ص لمانی، آ ايدئولوژی -  ٣٥
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اعم از توليد يا مبارزۀ طبقاتی يا ديگر اشکال  –هر فعاليت انسانی . فعاليت عملی انسان نقشی ندارد

انسان پيش از . طرحی است متکی بر فکر و ،ی باشديهر اندازه هم که ابتدا -فعاليت اجتماعی انسان

و اين (ه کاری را انجام دهد طرحی از آن در سر دارد و هدفی برای خود در نظر گرفته است اينک

اما معنی اين کار . ٣٦)چيزی است که فعاليت انسانی را از حرکات غريزی جانوران متمايز می کند

  .هر فکر و هر آگاهی را نمی توان تئوری ناميد. وحدت تئوری و عمل نيست

و منظور او از هم جنس ) که البته اشتباه است(ظريه، فعاليت نظری باشد اگر منظور بافراست از ن

بدين معنی که هر دو فعاليِت  ،هم جنس بودن فعاليت نظری و عمل باشد ،بودن عمل و فعاليت نظری

اما چون اين عنصر .  در اين حالت عنصری از حقيقت در حکم او وجود خواهد داشت ،انسانی هستند

حقيقت بزرگ تری را از نظر دور می  ،جانبه و غيرتاريخی در نظر گرفته شدهبه صورت مجرد، يک 

زندگی همۀ انسان ها تأثير بسيار  برطی قرن ها کند و تحول عظيمی که در تاريخ بشر روی داده و 

   .بزرگی داشته است و پس از اين نيز تا مدتی نامعلوم تأثيرخواهد داشت، از ديده پنهان است

  چيست و چگونه و چرا بافراست آن را نديده يا از نظر خواننده پنهان کرده است؟اين تحول عظيم  

لحظۀ معينی در تاريخ بشر روی داده و رابطۀ معينی و تمايز خاصی مرحله يا اين تحول مهم که در  

با شکل های ديگر فعاليت انسانی به  -که شامل آگاهی نظری می شود  - بين شکل ويژه ای از آگاهی 

ی فعاليت عملی از فعاليت نظری و ياست که به جدا ی بين کار فکری و کار بدنیيجدا ،وردهوجود آ

. ی وجود خواهد داشتياين جدا ،عمل انجاميده است و تا جامعۀ طبقاتی وجود دارد ی نظريه ازيجدا

ی يهابين انسان  ی واقعیيجدااست؛ انعکاس کار ) طبقاتی(ی بيانگر نوعی تقسيم اجتماعی يچون اين جدا

برای توضيح بيشتر اين . ی که کار فکری می کنندياست که کار بدنی انجام می دهند و انسان ها

   :توجه کنيم ،موضوع بد نيست به توضيحاتی که مارکس در اين باره می دهد

                                                            
عنکبوت عملياتی انجام می دهد که شبيه عمليات بافنده است، و « : مارکس در مورد ويژگی کارِ  انسانی می نويسد -  ٣٦

ترين ِ کار، بد اما آنچه از آغاز. زنبور عسل با ساختار اطاقک های مومی اش معماران زيادی را دچار شرم می کند

آن را در ذهن  ،ترين زنبور عسل متمايز می کند اين است که معمار پيش از ساختن اطاقک در کندومعمار را از ماهر

او صرفًا تغييری . تيجه ای که کار بدان منتهی می شود از پيش در تخيل کارگر به شکل ايده وجود داردن. خود می سازد

» هدف خود را که نسبت بدان آگاهی دارد تحقق می بخشددر همان حال بر روی ماده ای طبيعی انجام نمی دهد، بلکه 

بارۀ کار توليدی، فنی يا هنری است ث مارکس که درما اين بح به نظر).  ، تَاکيد از ما است٧، آغاز فصل ١، ج سرمايه(

  . در مورد پراتيک اجتماعی به طور کلی و از جمله مبارزۀ طبقاتی نيز صادق است
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البته آگاهی . از همان آغاز، محصولی اجتماعی است و تا بشر باقی است چنين خواهد بود... آگاهی «

و آگاهی از رابطۀ محدود با اشخاص و  بی واسطهآگاهی مربوط به محيط محسوس  رفًادر آغاز ص

اين آگاهی در همان حال آگاهی از طبيعت . چيزهای خارج از فرد است که به تدريج خودآگاهی می يابد

 می شود، در ابتدا رابطۀ ی بيگانه، پرتوان و حمله ناپذير روبروياست که در آغاز با فرد همچون نيرو

گونه است و از آن مانند حيوانات وحشت دارد؛ بدين سان با جانور انسان با طبيعت رابطه ای صرفًا

بدين علت که هنوز طبيعت توسط  دقيقًا) دين طبيعی(گونه ای از طبيعت مواجهيم جانور آگاهی صرفًا

 مياریاز سوی ديگر اين آگاهی، آگاهی انسان از ضرورت ه –تاريخ تغيير چندانی نيافته است 

با افراد ديگر پيرامون خود است، آغاز آگاهی از اين امر است که در جامعه زندگی ] همکاری، اتحاد[

آگاهی  اين آگاهی، صرفًا. ِ اين آغاز، در اين مرحله هم زندگی حيوانی و هم اجتماعی است خود. می کند

در اين است که در انسان آگاهی  است، و در اين نقطه تفاوت انسان با گوسفند تنها] گله مانند[رمه وار 

وار يا عشيره ای سپس اين آگاهی گوسفند. گاهانه می شودجای غريزه را می گيرد يا اينکه غريزه اش آ

دو جنبۀ اساسی دارد يعنی با  از طريق افزايش بارآوری کار و افزايش نيازها و چيزی که برای اين هر

تقسيم کار تکامل پيدا می کند که در آغاز چيزی جز  با اين تحوالت،. افزايش جمعيت، تکامل می يابد

 مثًال(اساس استعدادهای طبيعی بر" خود بخودی"تقسيم کار جنسی نيست، سپس تقسيم کاری که به طور 

تقسيم  تقسيم کار از لحظه ای حقيقتًا. ، نيازها، حوادث و غيره و غيره توسعه پيدا می کند)ی بدنیيتوانا

به خود  می توانداز اين لحظه به بعد آگاهی . پديدار می گردد ر مادی و ذهنیتقسيم کاکار می شود که 

بيانگر چيزی  واقعًا، و اينکه است] bestehenden Praxis[ببالد که چيزی غير از آگاهی از عمل موجود 

از اين لحظه به بعد آگاهی در موقعيتی است که خود را از است بی آنکه بيانگر چيزی واقعی باشد؛ 

اما  .، يزدان شناسی، فلسفه، اخالق و غيره پيش رود»ناب«ن رها سازد و به سمت ايجاد نظريۀ جها

اگر اين نظريه، يزدان شناسی، فلسفه و اخالق و غيره با روابط موجود وارد تضاد می شوند، اين امر 

تضاد شده تنها بدين علت می تواند رخ دهد که روابط اجتماعی موجود با نيروهای مولد موجود وارد 

  ... .اند

اين سه لحظه، نيروهای مولد، وضعيت جامعه و آگاهی می توانند ] نتيجه ای که می گيريم اين است که[

اين امکان، نه بلکه اين واقعيت را به وجود آورده است  تقسيم کارو بايد با يکديگر وارد تضاد شوند 

ب افراد مختلف گردد و تنها امکان ی و کار، توليد و مصرف نصييکه فعاليت فکری و مادی، کامجو
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 ٣٧».اينکه اينها با يکديگر وارد تضاد نشوند اين است که تقسيم کار به نوبۀ خود نفی شود یابر

  ).از ما است ضخيم ترتأکيدهای با حروف (

ی واقعی و تاريخی بين تئوری و يجداکری و کار بدنی يک فبدين سان می بينيم که با تقسيم کار به کار 

يعنی در . ی هنگاهی از ميان خواهد رفت که جامعۀ طبقاتی از ميان روديداده است و اين جدا رخ عمل

يعنی نفی نفی مورد عالقۀ (جامعۀ کمونيستی بار ديگر به وحدت انواع فعاليت انسانی خواهيم رسيد 

  ).بافراست، به طور واقعی و نه ذهنی و خيالی، در جامعۀ کمونيستی صورت خواهد پذيرفت

ی بين يی کار فکری و کار بدنی و در نتيجه جدايآيا جدا: الی که مطرح می شود اين استئوس حال 

اين دو، . گز با هم وحدت پيدا نمی کنند؟ پاسخ ما منفی استمعنی است که اينها هرنظريه و عمل بدان 

وحدت  می توانند عمل و نظريهيعنی کار بدنی و کار فکری و به طور مشخص در مسألۀ مورد بحث ما 

ين تر صورت های وحدت آنها را بيان خواهيم کرد اما در اينجا علت اين وحدت را يما کمی پا. پيدا کنند

نظريه ) ٢نظريه های علمی و ) ١: دو حالت در نظر می گيريم. ذکر می کنيم) که البته هميشگی نيست(

  .های غير علمی

در زمينۀ علوم طبيعی و چه علوم چه (در مورد نظريه های علمی روشن است که اين نظريه ها 

. تنها بر پايۀ داده های عملی و تجربی می توانند شکل بگيرند، رشد کنند و آزمايش شوند) اجتماعی

عمل تنها واسطۀ دست يابی فعاليت تئوريک به موضوع کار خود، به موضوع شناخت خود، يعنی به 

ِ عمل، يا فعاليت محسوس  ديديم، خود افزون بر آن، چنانکه باالتر. است) طبيعت و جامعه(جهان 

  . انسانی، موضوع شناخت و آگاهی است

، يعنی چه لحظۀ تأمين و تحويل داده و عمل را در نظر بگيريم هر يک از لحظات رابطۀ بين نظريه

های تجربی به فعاليت نظری، چه لحظه ای که نظريه توسط تجربه و عمل مورد آزمايش قرار می 

خواه در مبارزۀ طبقاتی و يا سازمان  ،خواه در توليد ،که نظريه به راهنمای عمل گيرد و چه لحظه ای

گفتيم که هر عمل  قبًال. شاهد وحدت تئوری و عمل هستيم ،دهی نهادهای اجتماعی تبديل می شود

بر دارندۀ طرحی دربارۀ آن چيزی است که قرار است انجام دهد ، دری باشديهر قدر هم که ابتدا ،انسانی

بر روی کاغذ  حتی اگر اين طرح و اين هدف تصريح نشوند و مثًال(يز هدفی را دنبال می کند و ن

از طريق طرح عمل و هدف عمل و نيز  ،نظريه هنگامی که توسط انسان فعال جذب شود). نيايند

ثر اثر می گذارد و اين ا) خواه مبارزۀ طبقاتی ،خواه در زمينۀ توليد(ارزيابی آن و غيره بر روی عمل 
                                                            

  ۵٠-۵١، ص ی آلمانیايدئولوژ -  ٣٧
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 مثًال( روش عملهمچنين نظريه از طريق طرح . بيانگر لحظۀ مهمی از وحدت بين عمل و نظريه است

می تواند بر ) دهی در توليد، و برنامه و استراتژی و تاکتيک در مبارزۀ طبقاتیتکنولوژی و سازمان

  .اثر بگذارد) و يا عقب نگه داشتن و منحرف کردن آن(پيشرفت آن  روند عمل و

ما درک مارکس . مورد نظريه های غير علمی يا به ايدئولوژی و رابطۀ آنها با عمل توجه کنيمحال به 

چنين تصويری در . از جهانو کاذب از ايدئولوژی را در اينجا به کار می بريم يعنی تصوير واژگونه 

نيستی، نظريه های مذهبی، ايده آليستی، متافيزيکی، شکاکيت، در ديدگاه های ناسيوناليستی و شووي

ی و يفاشيستی، ديدگاه های مبتنی بر برتری جنسی و نژادی و غيره، در نظريات مبتنی بر سير قهقرا

آيا اين . انحطاط تاريخی، پوچی جهان و زندگی، رويکرد نيهيليستی و غيره و غيره تجلی می کند

. داشته باشندمی توانند با عمل وحدت  ،که غلط بودن شان در مقياس وسيعی ثابت شده ،نظريات هم

او و کسانی که مانند او فکر می کنند در دنيای ذهنی . بافراست از طرح چنين پرسشی پرهيز می کند

خود، که مانند دنيای اليب نيتز هماهنگی کامل بر آن حکم فرماست، تنها وحدت تئوری انقالبی با عمل 

د آنها با عمل فرق دارد و چنين که از دي(انقالبی قابل تصور است که نام آن را پراکسيس می گذارند 

من درآوردی آنان خواهيم » پراکسيس«ين تر به يما پا. ديدی را به غلط به مارکس نسبت می دهند

ما به اين پرسش که آيا تئوری غير علمی و به طور کلی ايدئولوژی می تواند با عمل وحدت ). پرداخت

يک دليل درستی پاسخ ما اين است . ت می دهيمپاسخ مثب ،يا به شکلی عمل را قبضه نمايد ،داشته باشد

خواه در توليد و حتی آزمون ها  ،خواه در مبارزۀ طبقاتی. عمل مترقی و انقالبی نيست ،  الزامًاعملکه 

سرکوب و استقرار اختناق هم عمل . يميی نيز روبرويو پژوهش های علمی با عمل ارتجاعی و قهقرا

» علمی«ی و بيولوژيک هم عمل است، آزمايش های يشيميا است، توليد هروئين و کوکائين و سالح

اين اعمال  .برای نشان دادن برتری مرد بر زن يا سفيد پوست بر رنگين پوست هم عمل است و غيره

  . تئوری های راهنمای خود را دارند

 ِ وجود و حاکميت خود ،ی که واقعيت را واژگونه جلوه می دهنديعلت وجود ايدئولوژی و تئوری ها

اين ايدئولوژی ها  .است، علت آن سلطۀ اقتصادی و سياسی طبقات ارتجاعی است واقعيت واژگونه

. انعکاس منافع و موقعيت آنها و پاسدار منافع و موقعيت استثمارگرانه و ستمگرانه شان در جامعه است

ت و گروه های تئوری های غلط و غير علمی تنها بر َاعمال طبقا. اما مسأله به همين جا ختم نمی شود

طبقات استثمار شونده و زير ستم نيز اثر می  اعمالبلکه بر اذهان و بر  ،ارتجاعی تأثير نمی گذارند

  . گذارند و حتی در موارد نه چندان کمی حاکم اند
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عالوه بر وجود و حاکميت نظريه های نادرست و ارتجاعی در جامعه و تأثير آنها بر ذهن و بر عمل 

ت نادرست نظريۀ انقالبی، عدم شناخت راه های توده گير کردن آن نيز می تواند طبقۀ کارگر، کاربس

عاملی باز دارنده در ايجاد وحدت راستين بين نظريه و عمل يا به عبارت ديگر ترکيب نظريۀ انقالبی با 

ر لوکاچ د. حرکات توده ها و برقراری پيوندی درست و زاينده بين آگاهی انقالبی و عمل توده ها باشد

  : اين باره می نويسد

در معنای مورد نظر مارکس  آن هم نه صرفًا. موضوع بر سر مسألۀ نظريه و عمل دور می زند« 

به نيروی مادی مبدل  ،نظريه هنگامی که توده گير شد"هنگامی که در نخستين نقدش بر هگل می گويد 

ظريه و نيز از راه های توده گير ی از نيآنچه مهم تر است نياز به کشف جنبه ها و تعين ها. "می گردد

ما بايد جوهر عملی نظريه . شدن است که نظريه و روش ديالکتيکی را به محمل انقالب تبديل می کنند

 "توده گير شدن"اگر اين کار صورت نگيرد . رابطۀ آن با موضوعش بيرون بکشيم را از روش و از

ممکن است توده ها توسط . تبديل شود] will o’ the wisp[می تواند به فروغی دروغين و گمراه کننده 

در آن صورت پيوندی . متفاوتی باشند متفاوتی جذب شوند و به دنبال اهداف کامًال نيروهای کامًال

، نظريه در آن صورت شکلی خواهد بود که ضروری بين نظريه و فعاليت آنها وجود نخواهد داشت

بی آنکه پيوندی ضروری يا تصادفی خود آگاه شوند  عًار خواهد کرد که از حرکات اجتمادتوده ها را قا

  ٣٨».تضمين نمايد] آنها[راستين و ضروری بين آگاهی و عمل 

کشف «نقالبی تکيه می کند و از ضرورت لوکاچ به درستی بر پيچيده بودن روند توده گيرشدن نظريۀ ا

به طوری که  ،سخن می گويد» ی از نظريه و نيز از راه های توده گير شدن نظريهيجنبه ها و تعين ها

لوکاچ شرط تحقق اين روند، يعنی وحدت نظريه و عمل، . بتوانند نظريه را به محمل انقالب تبديل کنند

را در کسب آگاهی، درک امکان عملی بودن تغيير، شناخت پرولتاريا از وضعيت خود و وضعيت کل 

اين بينش لوکاچ پرتوی است برای . اندجامعه و برقراری رابطۀ شناخت جامعه با عمل مبارزاتی می د

  . به ويژه آنجا که مسألۀ عمل انقالبی مطرح است –يدۀ بين تئوری و عمل چروشن کردن رابطۀ پي
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اين است که او چه  ،ال استئواما آنچه در عباراتی که در باال از لوکاچ نقل کرديم قابل تأمل و قابل س 

را در نظر بگيريم بيشتر اين دريافت به ذهن متبادر می  اگر عبارت باال. می نامد» نظريه«چيزی را 

دست کم در سال های تأليف مقاالتی که در  –شود که لوکاچ مؤلفه های اين تئوری را بيان نمی کند 

بر شالودۀ اين تئوری که همان روش دياکتيکی  تنها يا عمدتًا -گرد آمده اند  تاريخ و آگاهی طبقاتیکتاب 

د که کارگران بايد وضعيت خود و چند ممکن است گفته شود لوکاچ تصريح دارهر . است تکيه دارد

تغيير انقالبی جهان پی ببرند و غيره و اينها ] ضرورت[به امکان  ،ضعيت کلی جامعه را بشناسندو

تصادی، سياسی، تاريخی، قدر زمينه های ا) متدولوژی و نه صرفًا(مستلزم داشتن دانش و آگاهی مثبت 

يک نگاه . هست، پس لوکاچ محتوای تئوری را نيز در نظر داشته است نيزمانی و غيره فرهنگی، ساز

مثال لوکاچ . ط هنوز کافی نيستندينشان می دهد اين شرا ،که لوکاچ مطرح می کند» طیيشرا«سريع به 

و نيز دست کم شناخت کلی ترين خطوط » یيهدف نها«بارۀ ضرورت شناخت ، در»يطشرا«در اين 

تنها مجهز شدن به روش ديالکتيکی، که لوکاچ سرشت اصلی آن را . ه، چيزی نمی گويدجامعۀ آيند

ما بايد جوهر عملی نظريه «يا هنگامی که لوکاچ می گويد  .انقالبی بودن ديالکتيک می داند، کافی نيست

 هرچند به درستی بر ماهيت انقالبی ديالکتيک» رابطۀ آن با موضوعش بيرون بکشيم را از روش و از

علم مبارزۀ (اما بايد توجه داشت که تئوری سوسياليسم علمی در زمينۀ سياست  ،انگشت می گذارد

ايه داری و چه عناصر مثبتی چه نقد اقتصاد سياسی سرم(و در زمينۀ اقتصاد سياسی ) طبقاتی پرولتاريا

بودن تئوری تنها هم انقالبی است و انقالبی ) است بارۀ اقتصاد و روابط توليدی سوسياليسم مطرحکه در

وانگهی به خود روش ديالکتيکی تنها در پيوند با دانش مثبت از محتوای . در روش ديالکتيک نيست

اما به نظر می رسد که در . تئوری سوسياليسم علمی و در پيوند با عمل انقالبی می توان دست يافت

و عمل مطرح می کند، تأکيد طی که برای امکان پيوند راستين بين تئوری يشرا به رغمتحليل لوکاچ، 

يم تنها، دست کم به شکلی يکافی بر مؤلفه های مثبت و محتوای تئوری انقالبی نمی شود و اگر نگو

هر چند به نظر می رسد با توجه به بينش های مکانيستی و . ، روش برجسته می گرددبسيار عمده

اين تأکيد مصرانه بر روش ديالکتيکی،  ،پوزيتيويستی ای که لوکاچ در آن زمان با آنها مبارزه می کرده

قابل فهم به نظر می رسد، اما نگرش انضمامی و مبتنی بر کليت، که خود لوکاچ از پيش برندگان و 

مدافعان پيگير و سرسخت آن است، حتی در آن زمان ايجاب می کرده و به ويژه اکنون ايجاب می کند 

حالت يک جانبه و  ،تکيه بر روش م صورت گيرد ونيز تأکيد و تصريح الز محتوای مثبت تئوریکه بر 

  .مجرد به خود نگيرد

 ما در تمام اين نوشته کوشيده ايم اين شيوه را دنبال کنيم و به همين جهت است که در بحث خود مثًال 

بارها پرسيده ايم منظور بافراست از مارکسيسم يا از رويزيونيسم چيست و محتوای مثبت هريک را 
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بارۀ ديدگاه خود را عالوه بر روش، در ی کند؟ و به نوبۀ خود در هر مورد کوشيده ايمچگونه تعريف م

  .محتوای مثبت نظريه نيز بيان کنيم

 ،درست باشدچيست؟ ] ارتودوکس[ين آي مارکسيسم درستاگر درک ما از رويکرد لوکاچ در مقالۀ  

در (همراه با شناخت مثبت علمی زيرا روش ديالکتيکی . ی در برخورد او هستيميشاهد نوعی تقليل گرا

به عمل انقالبی  است که می تواند واقعًا) زمينه های اقتصادی، سياسی، تاريخی، سازمانی و غيره

  . خدمت کند

ی در مورد تئوری يصرف نظر از شيوۀ برخورد لوکاچ و اينکه انتقادی که به او در زمينۀ تقليل گرا

تر گرايانه ای به صورتی بسيار آشکار، چنين برخورد تقليل انقالبی کرده ايم تا چه اندازه درست باشد

اين برخورد خود را بدين صورت نشان می دهد . او ديده می شود» پيروان«در ميان دست کم برخی از 

، ...)اقتصاد سياسی، سياست، تاريخ (ديالکتيک انسان را از دانش مثبت » دانستن«که تصور می شود 

به  به فلسفه و به ويژه به روش دياکتيکی که غالبًا. ربی بی نياز می کنداز پژوهش و از داده های تج

نگريسته » ام العلوم«و » اسم اعظم«مانند  ،صورت يک رشته فرمول و احکام مجرد مطرح می گردد

همۀ علوم فرع  می شود، يعنی مانند سده های ميانه تصور می شود که فلسفه مادر همۀ دانش ها است و

) تبحر خيالی يا حتی واقعی(همچنين اين تصور عاميانه وجود دارد که تبحر در فلسفه . دبر فلسفه هستن

به طور مشخص مبارزۀ (کارگران را از آموختن و به کار بردن دانش های ديگری که در عمل 

به جای آنکه محتوای کنکرت مقوالت و مفاهيم در حالت . بدانها نيازمندند، بی نياز می کند) طبقاتی

بدانها همچون نقطۀ آغاز و نقطۀ پايانی، نه در  ،و حالت خاص شان مورد بررسی قرار گيرند عمومی

تحليل به . بلکه در شکل مجرد و کلی شان، نگريسته می شود ،شانيزندگی و تغييرات واقعی محتوا

جربه ها با تکام و ادعاحنياز به محک زدن ا. نوعی بازی با اين مفاهيم و مقوالت مجرد تبديل می شود

افزون بر آن شاهد نوعی ولنگاری در رويکرد به اسناد و منابع  ،و داده های آمپيريک احساس نمی شود

  .   هم هستيم

ما از چگونگی وحدت نظريه با عمل در باال سخن گفتيم، وحدتی که تنها بيانگر لحظاتی از رابطۀ ميان 

ی کار فکری و کار يکه ناشی از جدا ،ی آنهايپيشتر از آن از جدا. اين دو است و امری دائمی نيست

نکته ای که در اينجا بايد بر آن تأکيد کنيم اين است که به رغم لحظات . حرف زده بوديم ،بدنی است

ير علمی و ارتجاعی، خواه عمل انقالبی غخواه نظريۀ علمی و انقالبی و خواه (وحدت نظريه و عمل 

اساس نظريه ای که به شده يا عملی که طبقۀ انقالبی بر آگاهانه، خواه عمل ارتجاعی و خواه عمل بيگانه

رو  چتأثير متقابل به هي ، اين لحظات وحدت و تأثير و)انجام می دهد ،هستی و منافعش انطباق ندارد
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ی تنها هنگامی يی واقعی و تاريخی آنها ندارد و همان گونه که مارکس می گويد اين جدايمنافاتی با جدا

   .د تقسيم کار و از جمله تقسيم کار به کار فکری و بدنی نفی شوداز ميان می رود که خو

اما بافراست بر وحدت و همجنس بودن تئوری و عمل تکيه دارد و آن را امری واقعی می داند و با 

  :  او می نويسد. بين آنها حرف می زند، روشن نمی کند اين تمايز در چيست» تمايز ديالکتيکی«آنکه از 

طبقه "همان  و "کارگری کمونيسم"همان  را ايران ۵٧ سال کارگری جنبش که آنگاه آذرين هم لذا«

 دقيقًا بلکه طبقاتی مبارزه علم نه مارکسيسم"می نويسد  که آنگاه هم پايدار و می کند، تلقی "خود برای

 نظر مند در ناميانجی ای به گونه را کارگر طبقه و علم ميان رابطه "پرولتارياست طبقاتی مبارزه خود

 چند هر سخنی ديگر به .است پراکسيس مارکسی مفهوم از غلط و ناقص درک معنای به و اين اند گرفته

 به نسبت ديالکتيکی تمايزی بلکه نيستند چيز يک دقيقًا اين دو اما است عمل جنس از واقع در تئوری که

   :آوردبر د سريکديگرمی توان قرينه اما انحرافی رويکرد دو اينجا در لذا .دارند يکديگر

 تلقی کارگری)  بخود خود(  عينی جنبش همان دقيقًا مارکسيسم و عمل، همان دقيقًا نظريه که اين يکی

 در حتی کارگری، عينی جنبش کلی به طور و ای، اتحاديه مبارزات گمان شود که به عبارتی، يا شود،

بوده  "کارگری کمونيسم"همان  دقيقًا آن، حزب حامل و سوسياليستی آگاهی مؤثر حضور فقدان شرايط

پيشبرد  شود برای آنکه تصور ديگر دو .است "خود برای طبقه" همان نفتی، شريان کردن قطع و

پيوند  واقع در بدينسان نيست و کارساز ،مارکسيستی متدولوژی و فلسفه پرولتاريا، مبارزۀ طبقاتی

  .شود گسسته به کلی ،وعمل نظريه ميان يالکتيکید

 بعنوان کارگر، طبقه و علم عمل، و تئوری ،انقالب و فلسفه ميان رابطۀ شده، ذکر تحال دو هر در

 طبقه بخودی خود و عينی جنبش در علمی، آگاهی عنصر لذا و نشده است فهم ديالکتيکی ای رابطه

تکيه بر کلمات از ما  ،١٩٩ص ، »...گشتاورد «(» .می شود فروکاسته و شده شکسته هم در کارگر،

 )است

يعنی کنار هم نهادن نظرات متناقض در يک  (فراست نجا از يک سو با بينش التقاطی بار ايما د

، از سوی ديگر با بينش ايده آليستی و غير تاريخی و سرانجام با تقليل )يعنی در ديدگاه خود ،مجموعه

  .ی در درک از نظريۀ انقالبی روبرو هستيميگرا

ی می پذيرد که مارکسيسم علم مبارزۀ ياست که از سوفراست در اينجا بدين شکل بينش التقاطی با

طبقاتی پرولتاريا است و نظر پايدار را در اين مورد که مارکسيسم خود اين مبارزه است يا نظر آذرين 

بخودی همان کمونيسم کارگری است به درستی رد می کند و به درستی  را در اين مورد که جنبش خود

آن است که بايد رابطۀ ميان آنها و عمل  ل است و بريه شايسته ای قاعلم جايگا برای آگاهی، فلسفه و
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از سوی ديگر با بيان . گاهی مارکسيستی را مطرح می کندددرست شناخته شود، يعنی در مجموع دي

آنارشيستی، که بخش مهمی از  -در برابر بينشی اکونوميستی» نظريه از جنس عمل است«اينکه 

در کنار هم قرار دادن بينش . قدشان می کند، سر فرود می آوردساختار نظری کسانی است که ن

  .التقاط نيست زآنارشيستی چيزی ج –مارکسيستی و بينش اکونوميستی 

ی يدر نديدن جداخود را  –چنانکه باالتر به تفصيل توضيح داديم  –بينش ايده آليستی و غيرتاريخی او 

 همچنين در . ای متفاوت تکامل اين دو نشان می دهدتاريخی بين فعاليت عملی و فعاليت نظری و روند ه

ه تفاوت های مهم در روند توليد و شکل گيری تئوری با روند توليد مادی و با روند مبارزۀ ببی توجهی 

  .طبقاتی عملی و حتی با روند آزمون های علمی جلوه گر می شود

ی است که باالتر به هنگام بحث ی ايی بافراست در زمينۀ درک از نظريه، از نوع تقليل گرايتقليل گرا

يعنی تکيۀ يک جانبه بر فلسفه و . بارۀ ديدگاه لوکاچ در زمينۀ وحدت نظريه و عمل بدان اشاره کرديمدر

طی که يمورد نقدی که به لوکاچ در اين زمينه کرديم، با توجه به شرا. روش در کل تئوری انقالبی

بر ضرورت درک اقتصاد سياسی، تاريخ،  طور ضمنیبه که  -لوکاچ برای اين وحدت ذکر کرده بود 

سياست و غيره از جانب پرولتاريا برای درک موقعيت خود و موقعيت جامعه به طور کلی، تأييد می 

مربوط به کم بها دادن به محتوای نظريۀ  ، نقد خود را به ديدگاه لوکاچ در اين زمينه که اساسًا- کرد

 عًاطبا آنکه ق –اما بافراست . و روش بود، با احتياط بيان کرديم انقالبی و تأکيد يک جانبه بر فلسفه

اطالع داشته است، به هنگام  ،طی که لوکاچ گفتهيلوکاچ را خوانده و از شرا »تاريخ و آگاهی طبقاتی«

  . خالصه کرده است» مارکسيستی متدولوژی و فلسفه«در  آن را صريحًا» نظريه«سخن گفتن از 

طی برای يگاه لوکاچ در زمينۀ تقليل محتوای تئوری، با توجه به اينکه لوکاچ شراما در نقد خود بر ديد

عالوه بر فلسفه و روش را  وحدت نظريه و عمل بيان کرده که به طور ضمنی محتواهای مثبت ديگر

، و با توجه )ی غنی تر و به صورتی صريح تر ضرورت داشتيهر چند بيان محتوا(بر می گيرد هم در

) تاريخ، سياست، سازمان دهی، نقد هنر و ادبيات و غيره(ارهای او در زمينه های ديگر به مجموعۀ ک

او و اين واقعيت که نوشتۀ او  دانش سترگبه که نشان می دهد تنها به فلسفه اکتفا نمی کرده و با توجه 

ت در مورد بافراست با صراحت و قو. سال پيش است، جانب احتياط را گرفتيم ٩٠بوط به حدود مر

ی که باعث احتياط ما ييک از چيزها چچون هي ،ی در تئوری را مطرح می کنيميبيشتر انتقاد تقليل گرا

  .در مورد بافراست صادق نيستند ،در برخورد به لوکاچ شدند

نظريه «: و همچنين می گويد) ٧۴ص (» فلسفۀ مارکسيستی از جنس عمل است«: بافراست می نويسد

همان عمل است بدون هيچگونه تمايز الجرم به اين باور نادرست می  ًاای که می پندارد تئوری دقيق
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او همچنين در ). ٨٨ص (» رسد که پراکسيس همان عمل است، عمل بدون خردورزی و بدون علم 

  ). ٩٧ص (را پراکسيس می نامد » عجين شدگی و ترکيب جنبش عينی و سوسياليسم علمی«جای ديگر 

در مقابل (» علم عمل با خردورزی و با«يعنی  ،از پراکسيس داده بافراست برآن است که تعريفی که

عجين «و يا پراکسيس به معنی ) عمل بدون خردورزی و بدون علم که به مخالفان خود نسبت می دهد

و » ز جنس عمل بودن فلسفۀ مارکسيستیا«و يا » ش عينی و سوسياليسم علمیشدگی و ترکيب جنب

ما اين ديدگاه را در . ها را به اين اسم به خورد خوانندگانشان می دهداند و آن» ناب«مارکسيسم  ،غيره

  .زير مورد برسی قرار می دهيم

  ی تئوری در مسألۀ حقيقی بودن شناختيو خودکفا» پراکسيس به عنوان وحدت نظريه و عمل«

توسط پيش  که سال ها» پراکسيس«در اينجا بی مناسبت نيست به تعريفی التقاطی و ايده آليستی از 

 باب و اکنون به  ٤٠دوباره توسط محسن حکيمی  اخير طرح شده و در سال های ٣٩مصطفی شعاعيان 

. تعريف پراکسيس را از حکيمی گرفته است بافراست احتماًال. برخورد کنيم ،استشده روز تبديل ُمد 

حکيمی  .است تئوری و عمليا يگانگی طبق اين تعريف، پراکسيس، عمل نيست بلکه عبارت از وحدت 

   .و نيز بافراست اين نظر را که از حد نام گذاری صرف فراتر می رود، به مارکس نسبت می دهند

  

  
                                                            

  .١٣٠، ص »خسرو شاکری هشت نامه به چريک های فدايی خلق، نقد يک منش فکری، به همت«رجوع کنيد به  -  ٣٩

پراکسيس، يا يگانگی ديالکتيکی  ۀتا آنجا که ما می دانيم، همه کمونيست ها، از آنجا که به فلسف«: شعاعيان می نويسد

برداشتی ساده " تئوری"، برخی از منتها. را می پذيرند" تئوری"، اهميت نظر و عمل باور دارند، دست کم در حرف

  » .با آن برخورد فلسفی پيدا می کنندگرايانه دارند و برخی ديگر 

  .کافی نيست، بلکه بايد بر تضاد اين دو نيز تأکيد کرد» ديالکتيکی نظر و عمليگانگی «که سخن گفتن از است روشن 

دربارۀ مسألۀ يهود و گامی در نقد فلسفۀ حق پی گفتار  نوشتۀ محسن حکيمی، مارکس جوانمقالۀ  :مثال نگاه کنيد به -  ٤٠

  .١٣٨١ران، تهران ، نشر اختهگل، 

: در آنجا حکيمی می نويسد. »!کميتۀ هماهنگی از اين تند پيچ خواهد گذشت، اما نه با تضعيف هدف آن«و يا به مقالۀ 

در يک ديدگاه سوسياليسم صرفَا تئوری است و در ديدگاه ديگر، سوسياليسم وحدت پراتيک و تئوری يعنی پراکسيس «

  .ی داندو خود را طرفدار نظر دوم م» است
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  چيست؟ پراکسيسمعنی 

که در زبان های يونانی و آلمانی و برخی زبان های  ،praxisنخست بايد توجه کرد که واژۀ پراکسيس 

  practiceا واژۀ عمل يا کردار فارسی، ب هيچ فرقیبه لحاظ معنی لغوی اش،  ،ديگر به کار می رود

  .فرانسوی ندارد pratiqueانگليسی و 

از نظر اصطالح شناسی مارکسيستی نيز بايد دانست که مارکس، انگلس، لنين، گرامشی، لوکاچ و غيره 

  . به کار برده اند عمل در برابر تئوریهمواره پراکسيس را به معنی 

ۀ پراکسيس را به طور مستقيم يعنی به عنوان ژ، يا واباخيربارۀ فوتزش در ١١تز از  ٧کس در مار

اسم و يا به صورت قيد و صفتی که از آن مشتق شده به کار می برد و در همۀ اين موارد منظور از 

ا ما مواردی از آن ر. پراکسيس فعاليت محسوس انسانی است که در تمايز و تقابل با نظريه است

ی از يما همچنين نقل قول ها. بارۀ ماترياليسم توضيح داديمباالتر ضمن توضيح نظر مارکس در

عمل متمايز از  کرده ايم که همگی نشان می دهند درک مارکس از پراکسيس،ايدئولوژی آلمانی، 

مارکس تمايز روشنی بين در آنجا ديديم که . نه وحدت عمل و نظريه نظريه و گاه در برابر آن است و

نقد او به فويرباخ از جمله اين است .  ل می شوديزۀ فعاليت انسانی قاپراکسيس و تئوری همچون دو حو

 ،همچون عين در نظر نمی گيرد ،است فعاليت محسوس انسانیکه  ،که فويرباخ نه تنها پراکسيس را

به پراکسيس به  بلکه رويکرد يا شيوۀ برخورد نظری را تنها شيوۀ برخورد راستين انسانی می داند و

نه وحدت يا  ،اين خود نشان دهندۀ اين واقعيت است که منظور مارکس از پراکسيس. خواری می نگرد

 .عمل است بلکه صرفًا ،ترکيب تئوری و عمل

اين متن بر روی سايت ( سهمی در نقد فلسفۀ حقوق هگلهمين درک از پراکسيس را می توان در مقدمۀ 

پيدا کرد يعنی  مارکس نيز١٨۴۴دست نوشت های اقتصادی و فلسفی و ) آذرخش قابل دسترسی است

  .نه وحدت عمل و نظريه پراکسيس به همان معنی عمل به کار رفته است و ،در آنها هم

را می توان نزد گرامشی و لوکاچ ) عمل و نه وحدت عمل و تئوری(= همين درک از پراکسيس 

  ٤١.يافت

                                                            
آگاهی انسان ها نيست که هستی : يادآوری می کنيم که آغازگاه ماترياليسم ديالکتيکی چنين است«: لو کاچ می نويسد -  ٤١

در چارچوب باال است  فقط. بلکه به عکس هستی اجتماعی انسان ها تعيين کنندۀ آگاهی شان است آنها را تعيين می کند،

تاريخ و آگاهی . (»تبديل شود عملیمحض را پشت سر بگذارد و به مسأله ای  يۀرظکه اين آغازگاه می تواند قلمرو ن

  .)طبقاتی، ترجمۀ زنده ياد جعفر پوينده
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عمل انقالبی و  زامًادر ضمن بايد دانست منظور مارکس و نيز انگلس و ديگران از پراکسيس، نه ال

مانيفست در  مثًال. اعم از انقالبی يا ضد انقالبی، مترقی يا ارتجاعی بوده است یآگاهانه، بلکه هر عمل
بارۀ اشراف و در، ادبيات سوسياليستی و کمونيستی، سوسياليسم فئودالیبخش سوم،  حزب کمونيست،

را برای مخالفت ارتجاعی » اليسم فئودالیسوسي«ی و آن نمايندگانشان که يفئودال ها در جامعۀ بورژوا

  :چنين می خوانيمشان با سرمايه داری علم می کنند 

آنان همچنين در عمل سياسی شان نقش فعالی در همۀ اقدامات قهرآميز به ضد طبقۀ کارگر ايفا می «

برای آنان در زندگی روزانه شان، به رغم عبارت پردازی های پر سر و صدا خود را به خوبی . کنند

ط وفق می دهند و وفاداری، عشق و شرف را با يبا شرا] از درخت صنعت[ی يچيدن سيب های طال

   ٤٢».تجارت پشم، چغندر قند و عرق تاخت می زنند

به روشنی ديده می شود که مارکس و انگلس واژۀ پراکسيس را در عبارت باال در مورد عملی 

 مربوط به سوسياليسم فئودالی در قسمترت باال و کل به عالوه چنانکه عبا. ارتجاعی به کار برده اند
. جود نداشته استفئودالی همواره وحدت و نشان می دهد، بين عمل و تئوری سوسياليست های مانيفست

همان گونه که در موارد نه چندان کمی شاهد عدم توافق بين عمل طبقات ارتجاعی و تئوری هايشان 

  .دنی پردازان خود نشان می دهژعدم توافق طبقه با ايدئولوطی خود را به شکل يهستيم که در شرا

  : می خوانيم سرمايهگفتار مارکس بر چاپ دوم آلمانی همچنين در پس 

                                                                                                                                                                                          
کاچ نيز می آوريم که در آن واژه های پراکسيس و تئوری را که به جای اال را از ترجمۀ انگليسی کتاب لوما عبارت ب

                                                                                 :ايممشخص نموده  ،عمل و نظريه به کار برده شده اند

The premise of dialectical materialism is, we recall: “It is not men’s consciousness that 

determines their existence, but on the contrary, their social existence that determines their 

consciousness.” Only in the context sketched above can this premise point beyond mere 

theory and become a question of praxis. 

  :متن آلمانی عبارت باال چنين است -   ٤٢

In der politischen Praxis nehmen sie daher an allen Gewaltmaßregeln gegen die 

Arbeiterklasse teil, und im gewöhnlichen Leben bequemen sie sich, allen ihren aufgeblähten 

Redensarten zum Trotz die goldnen Äpfel aufzulesen und Treue, Liebe, Ehre mit dem 

Schacher in Schafswolle, Runkelrüben und Schnaps zu vertauschen.   
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از اين لحظه به بعد مبارزۀ . در فرانسه و در انگلستان بورژوازی قدرت سياسی را در دست دارد«

اين . و تهديد کننده تری به خود می گيرد چه آشکارتر طبقاتی، هم در تئوری و هم در عمل، َاشکال هر

از اين پس موضوع اين نيست . مبارزه ناقوس مرگ اقتصاد علمی بورژوازی را به صدا در می آورد

ال مطرح می شود که آيا ئوبلکه اين س ،درست است يا نه] علمی[که دانسته شود فالن يا بهمان قضيه 

پژوهش بی . ای سرمايه مفيد است يا مضربرای پليس خوش آهنگ و خوش لحن است يا نه، بر

غرضانه جای خود را به مشت زنی پولی می دهد و تحقيق متکی بر وجدان جای خود را به بی وجدانی 

   ٤٣»و راه های گريز مذهبی ] بدخواهی[

چه آشکارتر و تهديد  مبارزۀ طبقاتی هم در تئوری و هم در عمل اشکال هر«وقتی مارکس می گويد 

چنانکه در جمالت بعدی توضيح می  ،اين تشديد عملی مبارزۀ طبقاتی» .خود می گيرد کننده تری به

  .جنبۀ انقالبی ندارد از جانب بورژوازی هم هست و عمل صرفًا ،دهد

                                                            
  :تۀ باال چنين استمتن آلمانی گف -  ٤٣

Die Bourgeoisie hatte in Frankreich und England politische Macht erobert. Von da an gewann 

der Klassenkampf, praktisch und theoretisch, mehr und mehr ausgesprochne und drohende 

Formen. Er läutete die Totenglocke der wissenschaftlichen bürgerlichen Ökonomie. Es 

handelte sich jetzt nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, sondern ob es dem 

Kapital nützlich oder schädlich, bequem oder unbequem, ob polizeiwidrig oder nicht. An die 

Stelle uneigennütziger Forschung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle unbefangner 

wissenschaftlicher Untersuchung das böse Gewissen und die schlechte Absicht der 

Apologetik. Indes selbst die zudringlichen Traktätchen, welche die Anti-Corn-Law League, 

mit den Fabrikanten Cobden und Bright an der Spitze, in die Welt schleuderte, boten, wenn 

kein wissenschaftliches, doch ein historisches Interesse durch ihre Polemik gegen die 

grundeigentümliche Aristokratie. Auch diesen letzten Stachel zog die 

Freihandelsgesetzgebung seit Sir Robert Peel der Vulgärökonomie aus. 
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يعنی درستی يا نادرستی  ،مارکس پراکسيس را معيار درستی يا نادرستی انديشه و تئوری می داند

سنجيده می ) روند های عينی(عدم انطباق آنها با واقعيت عينی  مفاهيم و احکام تئوريک با انطباق يا

اين به روشنی نشان می دهد که . شود و اين انطباق يا عدم انطباق را پراکسيس آزمايش می کند

 ). ين تر خواهيم ديديعلت اين امر را پا(وحدت نظريه و عمل باشد  نمی تواندپراکسيس در ديد مارکس 

و نه درک (احساس  احتماالًَ. يس هم سرشت عينی دارد و هم سرشت ذهنیاز ديدگاه مارکس پراکس

اين ديدگاه مارکس است که باعث شده بافراست و حکيمی تصور کنند از ديد مارکس، پراکسيس ) روشن

خودِ   !نيست) ذهن –عين (معادل زوج ) تئوری –عمل (زوج در حالی که  ،وحدت تئوری و عمل است

بدين معنی که به درجات (ذهنی؛ به همين طريق تئوری نيز، هم عينی است عمل هم عينی است و هم 

چون دست کم با محدوديت ها (و هم ذهنی ) معين منعکس کنندۀ قوانين، روابط و پديده های عينی است

تأثيرمنافع فردی  حتی اگر نخواهيم از ،و ويژگی های ذهن و دخالت ناظر در مشاهده مشروط می شود

های ايدئولوژيک که واقعيت را وارونه يا کج و معوج نشان می دهند، يکجانبه  و گروهی، گرايش

 ).  يمينگری های فردی و گروهی و غيره بر تئوری سخنی بگو

که  ،تز يازدهم ،يا به طور عام تر رابطۀ بين تئوری و عمل در مورد رابطۀ بين فلسفه و تغيير جهان و

جهان را به  کنون صرفاًَفيلسوفان تا«: چنين می گويد ،انستهای ديگر دمی توان آن را نتيجۀ مجموع تز

 ».آن است تغيير] ألهمس[کرده اند؛ نکته تعبير راه های گوناگون 

 باشد و] شرکت فعال در روند تغيير[تغيير جهان  بايدطبق اين تز موضوع فلسفه و هدف اصلی آن 

چون اگر  ،گرفت که شناخت مهم نيست از اين نبايد نتيجه. شناخت در اين رابطه معنی پيدا می کند

را با هم در نظر گرفت که تز  ١١بايد مضمون همۀ (تغيير به درستی صورت نمی گيرد  ،شناخت نباشد

 بايدطبق اصل يازدهم وظيفۀ فيلسوفان ). در برخی از آنها بر ضرورت شناخت نيز تأکيد شده است

جنبشی که به علت وضعيت ويژۀ : ده استشرکت در جنبشی باشد که برای تغيير جهان به راه افتا

اين موارد نشان می دهند که تز يازدهم نه حکمی . اجتماعی و اقتصادی پرولتاريا کار اين طبقه است

    .است)   normative(بلکه تجويزی  ،)explicative( يا توضيحی )descriptive( توصيفی

کيمی اين همه اصرار و تأکيد بر تعريف الی که مطرح می شود اين است که چرا بافراست و حئواما س

دارند؟ سؤال دوم اين است که عيب تعريف پراکسيس، غير از و عمل پراکسيس در معنی وحدت تئوری 

و مغايرت آن با درک ) يعنی نبودن اجماع بر سر آن در ميان مارکسيست ها(من درآوردی بودن آن 

  ر چيست؟ مارکسيستی که باعث کژفهمی متون مارکسيستی می شود د

 ی وحدتلحظاتمی تواند  ،همان گونه که ديديم بين تئوری و عمل ،در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت

). روشن است که هم تئوری و هم عمل می توانند انقالبی و يا ضد انقالبی باشند(وجود داشته باشد 
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 – تئوری و ملع بين واکنش و کنش يعنی از ،خاصی از اين لحظات وحدت التح بافراست و حکيمی

و اين وحدت يا هماهنگی  کنند می جدا دو آن بين رابطۀ کل از را – يا هماهنگی آنها وحدت لحظۀ يعنی

ی تاريخی اين دو و يآنها به جدا. نمايند می مطرح عام و بديهی امری همچون ،يکجانبه صورت را به

 عمل بين ديديم که وحدت. ری ندارندکا ،تسجيل و تثبيت می کنند ی را دائمًايعوامل مادی ای که اين جدا

 تئوری و شناخت سرچشمۀ عمل) الف: يا سه شکل نشان می دهد ،در سه رابطهخود را  اساسًا نظريه و

 تئوری صحت) ب است، ماده محصول ايده که است ماترياليستی اصل اين از ديگری بيان خود که است

 و شود، ی میيراستی آزما واقعيت با رو اين از و عمل با آن انطباق عدم يا انطباق بررسی طريق از

    .است عمل راهنمای تئوری) پ

بلکه صورت های وحدت  ،ی و تمايز بين تئوری و عمل را نمی بينندينه تنها جدا ،بافراست و حکيمی

از بقيه جدا می کنند و چون از  ،تئوری راهنمای عمل است يعنی ،يک صورت خاصبه  نيز تنهارا آنها 

در مورد (ادغام و همجوشی تئوری و عمل ، وحدت بهاين رابطه را  ،هم دل خوشی ندارند» یيراهنما«

آنها با صورت های . تبديل می کنند) فراستدر مورد با(نس بودن تئوری و عمل ، و هم ج)حکيمی

 ديدگاه در. گيرند نمی نظر در را) ب( و) الف( موارد چون ،ندارند ديگر وحدت عمل و نظريه کاری

 در کم دست: ندارد یيجا آن، نادرستی يا درستی آزمايش تئوری، تکامل و گيری شکل چگونگی آنها

 معلوم آنان ديدگاه از ارتجاعی نيز يا و راهه بی عمل و غلطِ  تئوری جايگاه. کنند می سکوت آنها مورد

 نديدگاه آناهمچنين با . نامعلوم است همان گونه که جايگاه عمل ضد انقالبی و ارتجاعی ،کجاست نيست

نمی توان اين واقعيات را توضيح داد که چرا حتی توده های انقالبی ممکن است گمراه شوند، به آلت 

) هر چند معدود(رطلب قرار گيرند و چرا عناصری ظدست نيروهای مرتجع و فرصت طلب و تجديد ن

عمل، می توانند به  از طبقات ميانی و حتی طبقات باال به شرط اتخاذ موضع پرولتری در تئوری و در

  .صفوف پرولتاريای انقالبی بپيوندند

شکال بزرگ تعريف من درآوردی پراکسيس همچون وحدت نظريه و عمل اين است که وقتی آن يک ِا

گمی خواهيم دچار اغتشاش و سردر ،به کار بريم پراکسيس همچون معيار حقيقت تئوریرا در مورد 

قانون  مثًال ،زمينۀ علم اقتصاد سياسی در نظر می گيريمتئوری معينی در . يک مثال می زنيم. شد

برای آزمايش درست بودن اين تئوری يک راه می تواند اين باشد که . گرايش نزولی نرخ سود مارکس

سال ترکيب  ٣٠يا  ٢٠ آمريکا، ژاپن يا انگلستان برای مدت معينی مثًال برای کشور معينی مثًال

اساس اطالعات آماری محاسبه شود، زش اضافی، نرخ سود براعی، نرخ ارارگانيک سرمايۀ اجتم

تغييرات نرخ سود با تغييرات ترکيب ارگانيک سرمايه مقايسه گردد و مشاهده شود که با باال رفتن 
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به رغم اينکه نرخ ارزش (نرخ سود متوسط سرمايۀ اجتماعی کاهش می يابد  ،ترکيب ارگانيک سرمايه

در اينجا تنها می تواند عمل اجتماعی کل کارگران و  پراکسيسکه روشن است ). اضافی باال می رود

باشد که نتيجۀ آن توليد ارزش ) يم کارگران مولد و سرمايه داران مولديدقيق تر بگو(سرمايه داران 

خود تئوری  طبيعی است که برای معتبر بودن آزمايش نبايد اصًال. اضافی و شکل گيری نرخ سود است

کسی يا : محاسبات دخالت داده شود چون هدف، تست همين تئوری است د درگرايش نزولی نرخ سو

  . چيزی نمی تواند در آن واحد هم داور باشد و هم کسی يا چيزی که مورد داوری قرار می گيرد

يا اين وحدت بدان معنی است که تئوری و  ،اگر پراکسيس را به معنی وحدت تئوری و عمل بگيريم

با هم توافق داشته اند که در ) و به تبع او بافراست، با پراکسيس فرق داردکه از نظر حکيمی، (عمل 

يا تئوری و عمل با هم  ؛اين صورت پراکسيس هيچ نقش مستقلی به عنوان معيار حقيقت بازی نمی کند

ناشی از سر هم بندی » پراکسيس«هم صوری است و  با» وحدتشان«در اين صورت  ،توافق ندارند

چه رسد به اينکه بتواند نقش معيار و داور درستی يا  ،ه حفظ پايداری خود نيستحتی قادر ب ،آنها

خالصه اينکه اگر پراکسيس به عنوان وحدت تئوری و عمل فرض . نادرستی تئوری را داشته باشد

در حالتی که تئوری  ،شود، نقش چنين پراکسيسی به عنوان معيار حقيقی بودن يا نادرست بودن تئوری

در حالتی که توافق نداشته و  ،ی استييم همان گويدقيق تر بگو، دئزا ،دنتوافق داشته باش عمل واقعًا و

چنين  ،اگر پراکسيس به معنی وحدت تئوری و عمل فرض شودنتيجه اينکه . است یينقيض گو، باشند

ار اما از آنجا که ما توافق پراکسيس و تئوری را معي. پراکسيسی نمی تواند معيار صحت تئوری باشد

پس اگر بخواهيم . صحت تئوری می دانيم پس تعريف پراکسيس نمی تواند وحدت تئوری و عمل باشد

در معنی عمل در نظر بگيريم و نه وحدت عمل و  بايد آن را صرفًا ،اصطالح پراکسيس را به کار بريم

    .تئوری

يس به عنوان وحدت همين يک استدالل برای اثبات بی پايه بودن و گمراه کننده بودن تعريف پراکس

می دانيم که پراکسيس  مثًال. البته استدالل های ديگری می توان ارائه داد. تئوری و عمل کافی است

با چنين تعريفی  ،حال اگر پراکسيس را به معنی وحدت تئوری و عمل بگيريم. سرچشمۀ شناخت است

زيرا (خت کنار گذاشته می شوند تمام اعمالی که با تئوری معينی انطباق ندارند به عنوان سرچشمۀ شنا

بافراست و حکيمی  مورد نظر» پراکسيس«اين وحدت آنها يعنی ئوری موجود توافق ندارند و بنابربا ت

بدين سان روند شناخت، از بخش معينی از عمل ها محروم می شود در حالی که اين ). به وجود نمی آيد

چشمۀ شناخت باالتر و تئوری باالتری از عمل ها و عدم توافقشان با تئوری موجود ممکن است سر

  .تئوری موجود باشند
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شکال کار بافراست اين است که برای مبارزه با نظر غلط و تقليل گرايانه ای که باعث عدم رشد يک ِا

ی عدم استقالل نظری و سياسی شان يفکری و آگاهی کارگران و موجب دنباله روی آنان و در تحليل نها

برای مبارزه با نظری که به تئوری سوسياليسم علمی به طور کلی و يا  فلسفۀ  می شود، يعنی مثًال

يا اصال بها نمی دهد، خود دست به دامن  ،مارکسيستی و روش ديالکتيکی به طور اخص کم بها می دهد

نظرات او در مورد هم جنس  مثًال. احکام و تزهای غلطی می شود که گاه به همان اندازه زيان آورند

ريه و عمل، تعريف من درآوردی، التقاطی و ايده آليستی از پراکسيس به عنوان وحدت تئوری بودن نظ

برای اينکه نشان دهد علت شکست انقالب  يا مثًال.  و عمل، ام العلوم فرض کردن فلسفه و غيره و غيره

نظر اق و مورد اتفدرست که حرفی  ،در آلمان اپورتونيسم حاکم در حزب سوسيال دموکرات آلمان بود

، برای نشان دادن اهميت تعيين کنندۀ تئوری و خط مشی صحيح و غيره است همۀ مارکسيست ها تقريبًا

ط عينی و ذهنی انقالب نيز تسری می يقابل تأييد است، ايده آليسم خود را به مسألۀ شرا هم کامًال که باز

ص (» ی کند و تبديل می شودط ابژکتيو است و به آن گذار مينظريه بخشی از شرا«: دهد و می نويسد

۵۵ .(  

عمل تأثير بگذارد و عمل به حد کافی گسترش و قوت يابد ممکن است  درست است که اگر نظريه بر

اما بافراست توجه ندارد که از اينجا نمی توان نتيجه گرفت که . ط عينی به وجود آيديتغييری در شرا

ط يشرابه کمک تئوری معينی جزء  مفروضی تغييربرای اينکه . ط عينی استيجزء شرا نظريهِ  خود

يا به نحو محسوس و غير  ،آن به وجود آمده باشد بالفعلتغيير به صورت آن بايد  ،به حساب آيد یعين

ط يِ تئوری نيست که جزء شرا حتی در اين حالت، اين خود. قابل انکاری در حال به وجود آمدن باشد

که تئوری راهنمای صورت گرفته اند که به مدد عملی  بلکه تغييراتی در واقعيت خارجی ،عينی است

حرف ) ميانجی گری(بافراست که بارها و بارها از امر با واسطه . ط عينی هستنديآن بوده، جزء شرا

زمان پرشی آکروباتی انجام می دهد و  عملمانند » ميانجی کوچکی«زده در اينجا يک باره از روی 

ی تنها در خيال می تواند يالبته اين فرسنگ پيما(گی در می نوردد ميانجی را هم با گام های فرسن اثر

بافراست بايد بداند که برای . ط عينی به حساب می آورديو در نتيجه تئوری را جزء شرا) صورت گيرد

  . نيازمند ارائۀ چنين احکام غلطی نيست ،اثبات موارد درستی که مد نظر دارد

ط عينی و اينکه يدن نظريه و عمل، تعلق نظريه به شرااز احکام بافراست در مورد هم جنس بو

عبارت است از وحدت نظريه و عمل و چنين پراکسيسی هم منشأ شناخت و هم معيار » پراکسيس«

فراست نظريه را نه تنها چيزی خود زا و بابه سادگی می توان نتيجه گرفت که  ،حقيقی بودن آن است

از » پراکسيس«نظريۀ . ارزيابی می کند –قيقی بودن شناخت از جمله در امر ح –کفا دبلکه خو ،خودپو
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است که از ديد او به خاطر آنکه ايده وحدت عين  ايدۀ هگلناشيانه ای از  ُکپی فراست و حکيمینوع با

ترين حقيقت است و رتی منطقی دارد، عين حقيقت، باالو ذهن است و همۀ تعين ها را در خود به صو

می . نيازی به آزمايش بيرونی برای اثبات حقيقی بودن خود ندارد ،ستچون خود کليت و انضمامی ا

  .دانيم که مارکس در تمام زندگی اش با بينش خود کفا بودن تئوری و ايده مبارزه می کرد

  : می نويسد ،پی برده بود» فقر فلسفه«مارکس که به محدوديت تئوری و به 

انسانی نسبت داد يا نه، پرسشی نظری نيست بلکه  اين پرسش که آيا می توان حقيقت عينی به انديشۀ«

انسان بايد حقيقت، يعنی واقعيت و قدرت، و اين جهانی بودن فکر خود را در . است عملیمسأله ای 

 سر واقعی بودن يا نبودن انديشۀ جدا از عمل، مسأله ای صرفًا مشاجره بر. عمل اثبات کند

 )يرباخبارۀ فوتز دوم مارکس در(» .والستيکی استاسک

 در مورد حزب طبقۀ کارگر » مدل مارکس و انگلس«درک مبهم بافراست از  - ٨

  و درک يک جانبۀ او از حزب لنينی 

را به  نمی کوشيم درک مارکس و انگلس از حزب سياسی طبقۀ کارگر و شيوۀ برخورد آنا نخستما 

. زب را باز می کنيمحزب سوسيال دموکرات آلمان در اينجا توضيح می دهيم، سپس درک لنين از ح

اين کار الزم به نظر می رسد چون ! که نداده است ،انجام می دادبايد ِ بافراست  البته اين کارها را خود

به هيچ  نداده و ،بافراست طبق معمول هيچ توضيحی در مورد مفاهيم و اصطالحاتی که به کار می برد

حزب «و » انگلس و مارکس مدل فراگير و ای توده حزب«سند معتبری در مورد تعريف آنچه 

او به روال نويسندگان . اشاره نکرده است و ارجاع ،می نامد »قالبيون حرفه ای مدل روسینا

از حزب و » مدل مارکس و انگلس«از اصطالحات » مارکسيسم دانشگاهی«و » مارکسيسم قانونی«

زحمت نداده که به مارکس استفاده کرده و به خود » حزب انقالبيون حرفه ای لنين«اصطالح نادرست 

ِ کسانی که  و انگلس و لنين و نيز به اسناد جنبش کارگری بين المللی رجوع کند و از زبان خود

ی به آنها نسبت می دهد نظراتشان را در مورد مفهوم، نقش و ساختار حزب بازگو کند و سپس يچيزها

اما آنچه مسلم است اين  ،نه تعمدی بوده ياما نمی دانيم در اين کار . تحليل و ارزيابی خود را ارائه دهد

بارۀ نظرات مارکس و انگلس از يک ا آن چيزی را که دلش می خواهد درکار دست او را باز گذاشته ت

ی را که مطرح می کند در يها» داده«بی آنکه ضرورت مستند بودن  ،سو و لنين از سوی ديگر بگويد

  .ارزيابی مستقل بدهد نظر بگيرد و به خواننده نيز امکان برخورد و
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ه درک مارکس و انگلس از حزب سياسی طبقۀ کارگر در طول حيات سياسی آنها تغيير و تحوالتی ب

ی ي، مورخان و تحليل گران جنبش کارگری در اين مورد پژوهش هاخود ديده است و برخی نويسندگان

به آخرين  ما صرفًا. يستهدف ما در اينجا طرح و بررسی تحول اين ديدگاه ها ن. ٤٤انجام داده اند

به حزب سوسيال دموکرات آلمان  شاندر مورد حزب طبقۀ کارگر و نيز برخی برخوردهاي ننظرات آنا

زيرا بافراست حزب سوسيال دموکرات آلمان  ،اين کار برای بحث کنونی ما کافی است. بسنده می کنيم

  .می کند را همچون مدل مارکس و انگلس برای حزب سياسی طبقۀ کارگر معرفی

پس از آن به بررسی ديدگاه لنين دربارۀ حزب سياسی طبقۀ کارگر و مسألۀ سازمان انقالبيان حرفه ای 

يا  در حزب می پردازيم و نشان می دهيم که درک لنين از حزب طبقۀ کارگر هيچگاه حزبی که صرفًا

لی که يحزب به دالدرون ه در آن بوده ک بر اوبلکه  ،مرکب از انقالبيان حرفه ای باشد نبوده است اساسًا

سازمان انقالبيان حرفه ای نيز بايد وجود  ،)بيشتر آنها را ناديده گرفته استو بافراست (ذکر کرده 

ل و نيز ساختار کلی حزب يما اين دال. سازمان انقالبيان حرفه ای نيست اما حزب صرفًا ،داشته باشد

  .جود و قابل دسترسی توضيح خواهيم داداساس اسناد موسيال دموکرات کارگری روسيه را برسو

جالب است که منشويک ها و نيز لوکزامبورگ و ديگران در زمان حيات لنين به او انتقاد می کردند که 

سازمانی از انقالبيان حرفه ای می داند و لنين بارها اين موضوع را رد کرده  صرفًا لنين حزب را

» تئوری«نوشته های لنين را نديده و يا در جهت مصالح  اما به نظر می رسد که بافراست يا اين ،است

همان گونه که در اشتباهات تاريخی او نشان داديم در مورد شمار . خود آنها را ناديده گرفته است

اعضای حزب بلشويک و حزب سوسيال دموکرات آلمان در آستانۀ جنگ جهانی اول دچار اشتباهات 

از آنچه بوده قلمداد کرده است  بسيار بيشتردازۀ واقعی و دومی را از ان بسيار کمتراولی را  ،مهمی شده

  ).برای اينکه توجيهی کّمی برای تئوری خود پيدا کند ًاظاهر(

  درک مارکس و انگلس از حزب طبقۀ کارگر پس از کمون پاريس

 ۵، رأی موافق ٢٩قطعنامۀ زير با  ،برگزار شد ١٨٧٢در کنگرۀ الهۀ انترناسيونال اول که در سال 

  :رأی ممتنع تصويب و در اساسنامۀ انترناسيونال ادغام شد ٨ف و لرأی مخا

                                                            
    مارکس و انگلس و مفهوم حزبمونتی جانستون، : مثًال - ٤٤

 Monty Johnstone,  Marx and Engels and the Concept of the Party (1967) 
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را خالصه می کند بايد پس از مادۀ ) ١٨٧١سپتامبر (مادۀ زير که محتوای قطعنامۀ نهم کنفرانس لندن «

  :يعنی ،وارد شود] اساسنامه[ ٧

را نمی تواند به عنوان يک طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود با قدرت دسته جمعی طبقات دا -الف ٧مادۀ  

طبقه عمل کند مگر اينکه در حزبی سياسی، متمايز از همۀ احزاب کهنی که طبقات دارا تشکيل داده اند 

تشکل طبقۀ کارگر در يک حزب سياسی برای تضمين پيروزی انقالب . و در تقابل با آنها، متشکل شود

  .اپذير استنب ی اين طبقه، يعنی محو طبقات، اجتناياجتماعی و هدف نها

بايد در همان حال به عنوان  ،ی که طبقۀ کارگر در مبارزۀ اقتصادی خود ايجاد کردهيمجموع نيروها

زمينداران و . اهرمی در خدمت مبارزۀ او به ضد قدرت سياسی زمينداران و سرمايه داران درآيد

ادی خود، جاودانه کردن سرمايه داران همواره امتيازات سياسی خود را برای دفاع از انحصارات اقتص

اين فتح قدرت سياسی وظيفۀ بزرگ طبقۀ کارگر بنابر. ختن کار به خدمت می گيرندآن و برده سا

    ٤٥».است

بدين سان ديد کلی مارکس و انگلس در مورد حزب طبقۀ کارگر را در اين سند به روشنی می توان 

  . مشاهده کرد

کاتبات و گفتگوهايشان با رهبران احزاب کارگری همچنين در اسناد انترناسيونال اول و نيز در م

بر ترکيب پرولتری  و ،سياست ت ماهيت انقالبی کمونيستی برنامه وکشورهای مختلف بر ضرور

برنامۀ حزب می بايست متکی بر  از ديدگاه آنان، طبيعتًا. حزب سياسی طبقۀ کارگر تأکيد داشتند

آن بودند که اکثريت اعضای آن بايد  کارگر بر قۀسوسياليسم علمی باشد و در مورد ترکيب حزب طب

سوم  حتی در مورد انترناسيونال اول که عضويت در آن از حزب آسان تر بود، دو(کارگر باشند 

در مورد عناصری که از طبقات ). ترناسيونال می بايست کارگر باشنداعضای هر واحد يا بخش ان

نظر مارکس و انگلس اين بود که دو شرط برای  ی آزادی می پيوستنداديگر به جنبش طبقۀ کارگر بر

رهاوردی برای کارگران در زمينۀ آموزش و  اينکه آنان واقعًا) الف: پذيرفتن آنها به حزب الزم است

  .دنرا صادقانه بپذير] در تئوری و در عمل[اينکه مواضع پرولتاريا ) دانش داشته باشند و ب

                                                            
 :منبع -  ٤٥

org/doc/magale/GHATNAMEHAYE%20LAHE_MARX.1185532122.pdfhttp://aazarakhsh.  
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س به حزب سوسيال دموکرات آلمان از آغاز تشکيل آن مطالعه و بررسی شيوۀ برخورد مارکس و انگل

به بعد بسيار مهم است و چيزی است که در ) ١٨٧۵( نقد برنامۀ گوتاو به ويژه از زمان نوشته شدن 

بافراست چنين وانمود می کند که گويا ديد مارکس و . بدان توجهی نشده است »... گشتاورد«کتاب 

چنين . بی شبيه حزب سوسيال دموکرات آلمان بوده استانگلس از حزب سياسی طبقۀ کارگر، حز

اسنادی که در زير می آوريم نشان می دهند که مارکس و انگلس انتقادهای : تصوری نادرست است

به طور (دهی ت، تاکتيک و سازمانبسيار جدی به حزب سوسيال دموکرات آلمان از نظر برنامه، سياس

همکاری انگلس که (می کرده اند ا اين حزب همکاری داشته اند و با اينکه ب) مشخص عضو گيری

سال پس از مارکس درگذشت و حزب سوسيال دموکرات آلمان در اين مدت گسترش بسيار زيادی ١٢

چه به صورت درونی و چه (هرگز از اظهار نظر انتقادی ) به ويژه بيشتر بودو اعضای آن يافت، 

ورد قطع همکاری در صورت اتخاذ اين يا آن مشی ی نداشتند و بارها بدان حزب در مياوپر) بيرونی

يا همکاری حزب با عناصر اپورتونيست و يا آنارشيست اخطار و هشدار  ،انحرافی از سوی حزب

  .دادند

اشتباه ديگر بافراست اين است که توده ای بودن اين حزب را زمينه ای برای ورود و رشد رويزيونيسم  

ست های حزب سوسيال اپورتوني ر زير نشان خواهيم داد که اتفاقًاما د. و اپورتونيسم در آن می داند

ت رفرميستی و ضد مارکسيستی نيز نظرا ١٨٧٩از جمله برنشتاين که در سال  دموکرات آلمان ـ

نخبگانی مرکب از بورژواهای بشر دوست، سوسياليست های (بيشتر خواهان حزب نخبگان  -داشت

بودند تا حزبی توده ای ) ت های حرفه ای، دانشجويان و غيرهکرسی نشين و دانشگاهی، پارلمانتاريس

همچنان که بيشتر جريان های اپورتونيستی در درون حزب (از کارگران تشکيل شده باشد  که اساسًا

  ). سوسيال دموکرات کارگری روسيه نيز چنين بودند

وکرات آلمان به نامۀ در مورد گسترش وسيع اپورتونيسم در حزب سوسيال دم دولت و انقالبلنين در 

سال از چشم تودۀ حزبی و  ٣۶نامه ای که ببل آن را (انگلس به ببل در مورد برنامۀ گوتا استناد می کند 

و بدتر » دولت آزاد خلقی«در آن نامه، انگلس به ببل اخطار می کند که طرح ). عموم پنهان داشته بود

نيسم آنارشيستی در حزب سوسيال ـ دموکرات ناشی از نفوذ اپورتو» دولت آزاد«از آن تبديل آن به 

لنين در اين باره می نويسد که ببل در نامه ای که در پاسخ انگلس نوشت انتقاد انگلس را . آلمان است

استدالالت به کلی نادرستی » «هدف ما«مورد تأييد قرار داد، ولی بعدها در رساله اش تحت عنوان 

  :ارائه نمود» دربارۀ دولت

  »بدل گردد دولت خلقیبه  ،نهاده شده سيادت طبقاتیپايۀ  از دولتی که بنايش بردولت بايد «
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از اپورتونيسم آنارشيستی به اپورتونيسمی  سوسيال ـ دموکرات آلمانلنين اين نگرش را چرخش حزب 

  :رفرميستی ارزيابی می کند و می نويسد

ست که تکرار بسيار مصرانۀ شگفتی ني! اين است آنچه در چاپ نهم رسالۀ ببل نگاشته شده است«

استدالالت اپورتونيستی دربارۀ دولت، اين استدالالت را در سراپای وجود سوسيال دموکراسی آلمان 

رسوخ داده بود، به ويژه هنگامی که توضيحات انقالبی انگلس به بوتۀ فراموشی سپرده شده بود و 

  .  »"به در کرده بود از سرها"اوضاع و احوال نيز برای مدت ها انديشۀ انقالب را 

  .ما در زير چند نمونه از برخوردهای مارکس و انگلس به حزب سوسيال دموکرات آلمان می آوريم

  ١٨٧٩سپتامبر  ١٧-١٨بخشنامۀ مارکس و انگلس به ببل، ليبکنشت، براکه و ديگران، 

يستی در نگاهی به گذشتۀ جنبش سوسيال«مقاله ای در سالنامۀ هوخبرگ زير عنوان  ١٨٧٩در سال 
از ) کارل هوخبرگ، ادوارد برنشتاين و کارل اگوست شرام(که محصول همکاری سه تن » آلمان

مارکس و انگلس در نامه ای . منتشر شد ،اعضای کميتۀ زوريخ حزب سوسيال دموکرات آلمان بود

ر مقالۀ  منتش به طور مفصل و مشروح، به رهبران حزب سوسيال دموکرات آلمان در آن زمان، رسمی

شده در سالنامۀ هوخبرگ را نقد کردند و موضع خود را در مورد همکاری يا عدم همکاری با حزب 

  :رؤس مطالب نامه چنين است. بيان نمودند

بلکه بايد حزب  ،حزبی کارگری باشد طبق نظر اين آقايان حزب سوسيال دموکرات نبايد منحصرًا«

اين حزب بايد قبل . بر گيردرا در "يقی انسانیهمۀ انسان های سرشار از احساس حق"وسيعی باشد که 

 ساسات زمخت پرولتری، روی آوردن به تحصيل کردگان بشرحچيز اين کار را با کنار نهادن ا از هر

برخی رهبران را " رفتار پست. "انجام دهد" خوب لحن"آموزشو " اصالح سليقه"دوست بورژوا، 

 اعضای بسياری"در آن صورت . را جانشين آن نمايد مؤدبانه" یيرفتار بورژوا"کنار بگذارد و کم کم 

اما اينان نمی توانند جذب . خواهند شدداوطلبانه وارد حزب  درون طبقات تحصيل کرده و دارااز 

بسيار به  "سوسياليسم آلمان" برسد ج ملموسينتامگر هنگامی که تبليغات به ... اهداف حزب شوند 

الح باال از طريق ترويجی نتيجه از جذب قشرهای به اصط خود را مشغول ساخته و در توده هاجذب 

اما . "کم دارد) رايشتاگ(حزب هنوز انسان های قابل برای مجلس "". غفلت ورزيده است(!)  نيرومند

مطلوب و ضروری است وظيفۀ نمايندگی به کسانی سپرده شود که به حد کافی امکان و زمان برای "

جز در موارد  –کارگران و پيشه وران ساده . بدان داشته باشندآشنا شدن عميق به موضوعات مربوط 
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از  ضخيم ترتأکيد با حروف (» !پس بورژواها را انتخاب کنيد." از اين کار لذتی نمی برند –ی ياستثنا

  )ما است

  :است چنين نگاهی به گذشتۀ سوسياليسم در آلمان  نکات ديگر مقالۀ

  بايد راه انقالب قهرآميز را کنار نهاد؛ -

برای اينکه بورژوازی کوچک ترين ترسی از شبح سرخ نداشته باشد بايد به روشنی گفت که شبح  -

 چيزی جز شبح نيست و واقعيت ندارد؛ خسر

 برنامۀ حزب را نبايد نفی کرد ولی بايد آن را بر طاق نسيان نهاد؛ -

سبت به حمايت حزب سوسيال دموکرات آلمان از کمون پاريس باعث افزايش نفرت بورژوازی ن -

 .حزب شده است

ب طبقۀ کارگر و شيوۀ درست برخورد زبارۀ ورود عناصری از طبقات ديگر به حمارکس و انگلس در

کنون ييم که افرادی که تابا اين واقعيت اجتناب ناپذير ناشی از تحول روبرو غالبًا: ين پديده می گوينده اب

وندند و عناصر فرهيختۀ خود را در اختيار او به پرولتاريای مبارز بپي ،متعلق به طبقۀ حاکم بوده اند

  :افزايند که اين موضوع در مانيفست هم گفته شده و دو نکته را خاطرنشان می کنندمی سپس . بگذارند

بايد عناصر آموزشی حقيقی  ،برای جنبش کارگری مفيد باشند نخست اينکه اين افراد برای اينکه واقعًا

 يعنی آنها غالبًا[اين امر درست نيست  تغيير سمت دادۀ آلمان غالبًاعرضه کنند که در مورد بورژواهای 

  ].صر بی مايه ای هستنداعن

دوم، نخستين چيزی که بايد از افراد برون آمده از طبقات ديگر که به صفوف پرولتاريا می پيوندند 

ا خود نياورند ی بيی و خرده بورژوايطلب کرد اين است که هيچ بازمانده ای از پيشداوری های بورژوا

  .و صادقانه درک پرولتری را بپذيرند

  :مارکس و انگلس در پايان  اين بخشنامه چنين جمع بندی می کنند

تا آنجا که به ما مربوط می شود با توجه به گذشته ای که داريم تنها يک راه در برابرمان باقی می «

حرک مستقيم تاريخ و به طور ما طی نزديک چهل سال، مبارزۀ طبقاتی را همچون نيروی م. ماند

خاص مبارزۀ طبقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا را همچون نيرومند ترين اهرم انقالب اجتماعی در 

از اين رو برای ما همراهی با کسانی که گرايش به حذف مبارزۀ طبقاتی از . ردۀ نخست قرار داده ايم
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: ونال، ما به روشنی فرياد جنگی آن را سرداديمبه هنگام بنياد نهادن انترناسي. جنبش دارند ممکن نيست

بنابراين ما نمی توانيم با کسانی هم حرکت باشيم که با ". ۀ کارگر امر خود طبقۀ کارگر استقآزادی طب"

هياهو اعالم می دارند که کارگران به حد کافی آموزش نديده اند تا بتوانند خود را آزاد کنند و بايد از 

  )تکيه بر کلمات از ما است(» .شردوست آزاد شوندبباال توسط بورژواهای 

  ١٨٧٩سپتامبر  ١٩نامۀ مارکس به فردريش آدولف زورگه، 

نوشت که می خواهند در زوريخ ارگانی برای حزب تأسيس کنند ] مارکس و انگلس[ببل به ما ... «

و ] ندندر ل ١٨٩٠تا  ١٨٨٨در زوريخ منتشر می شد و از  ١٨٨٨تا  ١٨٧٩سوسيال دموکرات از [

روزنامه نگار و دوست ببل و  ١٨٩٠ – ١٩٠٠کارل هيرش [آنان هيرش . خواستار همکاری ما شدند

که در آن هنگام (و من مستقيمًا به هيرش  ما پذيرفتيم. را به عنوان دبير مسئول معرفی نمودند] ليبکنشت

ری را بپذيرد، زيرا نامه نوشتم که سردبي) در پاريس اقامت داشت] از آلمان[پس از دومين اخراجش 

تنها او می توانست به ما اين اطمينان را بدهد که از مخلوطی از دکترها، دانشجويان و سوسياليست های 

نشريه ای سوسياليستی با گرايش رفرميستی که توسط [ Zukunftکرسی نشين مانند کسانی که در 

سردبيری هوخبرگ در به  ١٨٧٧ـ  ١٨٧٨گروهی از اعضای حزب سوسيال ـ دموکرات آلمان از 

رخنه کنند جلوگيری نمايد و  Forwärtsصف کشيده بودند و می خواستند در .] برلين منتشر می شد

  ...اينکه خط مشی حزب دقيقًا رعايت گردد 

و به ... اين آدم ها که در تئوری صفر و در عمل هيچ کاره اند می خواهند دندان های سوسياليسم ... 

دموکرات را بکنند، به قول خود کارگران را روشن کنند، يعنی با علم ناقص  ويژه دندان حزب سوسيال

را به کارگران تحويل دهند و پيش از هر چيز حزب را در چشم خرده " عناصر آموزش"و آشفتۀ خود 

  .اند ضد انقالبیبازانی  اينان زبان. بورژاها قابل احترام نمايند

د راهی را که سالنامۀ هوخبرگ گشوده، دنبال کند، ما اگر باي –ارگان حزب  – Wochenblattاکنون 

انگلس بخشنامه ای . ناگزير خواهيم بود آشکارا به ضد اين تنزل دهندگان حزب و تئوری حرکت کنيم

به اين آقايان اخطار کرديم و آنان . نوشته و در آن نظر ما بدون هيچ ابهامی آمده است... به ببل و غيره 

اگر می ! گردن نهادن يا جدا شدن: می شناسند برای اينکه بدانند معنی آن اين استبه اندازۀ کافی ما را 

اما در هيچ حال اجازه نخواهند داشت ما را به خطر . خواهند خود را به خطر بيندازند، خود دانند

  )تأکيد از ما است(» .اندازند

  ١٨٧٩نوامبر  ١۶نامۀ انگلس به ببل، 
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آلمان که برای نخستين بار درها را به روی  ١٨۴٨از انقالب  روزنامه ای که آشکارا قادر است«

اين مقاله و نامۀ هوخبرگ نشان می . دموکراسی باز کرد، اظهار تأسف نمايد، جای ما نيست -سوسيال 

می خواهد در نشريۀ سوسيال ـ دموکرات ايده ] هوخبرگ، برنشتاين و شرام[دهند که هيئت سه نفره 

سوسياليست های خرده بورژوا را که برای نخستين بار در سالنامه های پرولتری و ايده های 

شما هنوز اين آدم ها را رفقای حزبی ... فرموله شده اند به طور يکسان کنار هم قرار دهند ] هوخبرگ[

ما حتی . مقالۀ سالنامه، ما را برای هميشه و يکباره از آنان جدا کرده است .تلقی می کنيد، ما نمی کنيم

مذاکره با آنان در درون حزب . با آنان مذاکره نمی کنيم ،می که مدعی هم حزب بودن با ما هستندتا هنگا

در حقيقت، در چنين شرايطی بهتر است که ما  .به معنی به زير سئوال بردن سوسياليسم پرولتری است

ای که حزب  ما متأسفيم که نمی توانيم در چنين لحظه. همکاری نکنيم] با نشريۀ سوسيال ـ دموکرات[

تا زمانی که در آلمان، حزب به خصلت پرولتری خود . ممنوع است از شما حمايت بی قيد و شرط کنيم

اما اکنون که عناصر خرده بورژوا وارد حزب شده . وفادار بود ما تمام مالحظات ديگر را کنار گذاشتيم

ن بتوانند به تدريج ايده های تا زمانی که آنا. وضعيت تغيير کرده است ،و کارت ها را برهم زده اند

دموکرات آلمان کنند، اين ارگان صاف و ساده  ـی را به طور قاچاقی وارد حزب سوسيال يخرده بورژوا

  )تأکيد ها از ما است(»  .برای ما بسته خواهد بود

  )پدر(واکنش انگلس نسبت به تحريف ديدگاه هايش از جانب ليبکنشت 

من شگفت زده «: هارماه پيش از مرگش، به کائوتسکی نوشت، درست چ١٨٩٥اول آوريل در انگلس 

صه ای از خالديدم ] ارگان سياسی حزب سوسيال دموکرات آلمان[ Vorwärtsدر  زشدم از اينکه امرو

طوری با کلک در انتخاب جمالت چاپ شده  ]ۀ مارکستنوشبر جنگ داخلی در فرانسه [ام » مقدمه«

به همين دليل است که ميل . دوستدار آرامش و قانونيت معرفی کند] به هر حال[بود که مرا به هر قيمت 

درج ] ارگان تئوريک حزب سوسيال دموکرات آلمان[  Neue Zeitدارم اين مقدمه به طور کامل در

به ليبکنشت و به همۀ  من نظرم را در اين باره صريحًا. گردد تا اثر شرم آور اين کار از ميان برود

دادند که ديدگاه های مرا تحريف کند و از آن باالتر کلمه ای به من نگويد، خواهم کسانی که به او امکان 

   ».گفت

] کلِک[ليبکنشت ناروی ... «: به پل الفارگ نوشت ١٨٩٥انگلس همچنين در اين باره در سوم آوريل 

 همۀ ١٨٤٨- ١٨٥٠او از مقدمۀ من بر مقاالت مارکس دربارۀ فرانسه در سال های . قشنگی به من زد

باشد گرفت  آرامش طلبانه و ضد خشونت به هر قيمتی را که می توانست در خدمت تاکتيک يآن چيزها

، تاکتيکی که مدتی است عالقه به ترويج آن دارد، به ويژه در اين زمان که قوانين ]و منتشر کرد[

امروز  آلمان برای اما من اين تاکتيک ها را صرفًا. سرکوب گرانه در برلين در حال تدارک است
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در مورد فرانسه، بلژيک، ايتاليا و اتريش اين . ط زيادیياحتياط و تحت شراتوصيه می کنم و آن هم با 

تاکتيک ها در مجموع خود قابل دنبال کردن نيستند، و در مورد آلمان هم فردا ممکن است قابل کاربرد 

  .»نباشند

وين و ترويج ديدگاه های سياسی و ، ضمن تددر طول حيات سياسی خودمی دانيم که مارکس و انگلس 

طبقاتی کارگران بود، همواره با گرايش  ۀاقتصادی خود که در پيوند نزديک با جنش عملی و مبارز

در برخورد با حزب سوسيال دموکرات آلمان هم . های رفرميستی و آنارشيستی مبارزه می کردند

ی از آن را ديديم، مبارزه با گرايش ها ياهه عالوه بر مبارزه با اپورتونيسم رفرميستی، که در باال نمون

م وارد جزئيات اين ما در اينجا نمی تواني. رار داشتدر برنامۀ کار آنها ق و انحرافات آنارشيستی نيز

به مبارزۀ نظری و سياسی  ١٨٧٠انگلس در دهۀ . تنها به چند نمونه اشاره می کنيم. مبارزه شويم

مولبرگر مروج ايده های پرودنی و يا سوسياليسم . ات پرداختفولکشت ۀطوالنی با مولبرگر در نشري

مقاالت انگلس در نقد مولبرگر و اميل ساکس . ی در حزب سوسيال دموکرات آلمان بوديخرده بورژوا

همچنين می دانيم که انگلس مبارزۀ نظری طوالنی با . گرد آوری شدندمسألۀ مسکن کتاب  در بعدًا

. درج شده اندآنتی دورينگ اقتصادی و سياسی داشت که در کتاب دورينگ در زمينه های فلسفی، 

اينکه در آغاز (دورينگ گرايش آنارشيستی داشت و به ويژه ديدگاه او در مورد تقدم قهر بر اقتصاد 

سلطۀ سياسی و خشونت باعث شد که عده ای از انسان ها بتوانند انسان های ديگر را از نظر اقتصادی 

انگلس همچنين با جريان يوهان . يدگاهش در مورد دولت ديدگاه های آنارشيستی اندو د) استثمار نمايند

موست يکی از فعاالن حزب سوسيال دموکرات آلمان بود که به ايده های . موست مبارزه می کرد

او به ترويج آنارشيسم در آلمان  .به آنارشيسم گرويد کامًال ١٨٨٠دورينگ گرايش داشت و از آغاز دهۀ 

به آمريکا مهاجرت کرد و در آنجا  از حزب اخراج شد و ١٨٨٢انگلستان پرداخت و در سال و سپس 

» آنارشيسم کمونيستی«س باکونين و سپ» آنارشيسم اشتراکی«نخست (به فعاليت آنارشيستی 

جالب توجه است که موست خود را در آمريکا، به ويژه پس از مرگ مارکس، . ادامه داد) کروپوتکين

  .زديک مارکس جا می زد در حالی که مارکس و انگلس او را طرد کرده بودنداز دوستان ن

در مجموع اپورتونيسم آنارشيستی در حزب سوسيال دموکرات آلمان به اندازۀ جريان اپورتونيسم 

دی حتا  ١٩١٨رفرميستی قدرت و توسعه نداشت اما نفوذ معينی داشت و اين جريان به ويژه پس از 

  .     رشد کرد

ی توان شيوۀ برخورد مارکس و انگلس به حزب سوسيال دموکرات آلمان را م ،نچه در باال گفته شداز آ

  :چنين خالصه کرد
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ی نيرومند درون حزب سوسيال يی و خرده بورژوايمارکس و انگلس گرايش های بورژوا -

اين ی که مضمون اپورتونيسم و رويزيونيسم غالب در يدموکرات آلمان را می شناختند؛ گرايش ها

 .تشکيل دادند پس از مرگ انگلسحزب را در سال های 

مانند نفی يا تقليل سرشت پرولتری حزب، دادن امتياز  ،رويکرد مارکس و انگلس به اين گرايش ها -

و ی يتئوريک و سياسی به بورژوازی و خرده بورژوازی و يا حامالن و مروجان ايده های بورژوا

سازش با حکومت، هرگونه نفی خصلت انقالبی حزب و گونه ی در درون حزب، هريخرده بورژوا

 .رويکردی بسيار جدی و سازش ناپذير بوده است... 

 .جريانات اپورتونيستی درون حزب بيشتر خواستار حزب نخبگان بودند تا حزب توده ای -

ناممکن می طبقۀ کارگر انقالبی مارکس و انگلس همکاری با اپورتونيست ها را در درون حزب  -

 .دانستند

مارکس و انگلس از همان آغاز ايجاد حزب سوسيال دموکرات آلمان و در تمام مدت ارتباطشان با  -

آن حزب، قاطعانه و بی رحمانه با هرگونه تالش برای تبديل آن حزب به حزب اپورتونيستی چه در 

عين همين رويکرد را با ن آنا. آنارشيستی آن مبارزه می کردنددر شکل شکل رفرميستی و چه 

  . حزاب کارگری انگلستان و فرانسه و غيره داشتندا

با هر  نبا توجه به ديدگاه های مارکس و انگلس در مورد حزب سياسی طبقۀ کارگر، مبارزۀ قاطعانۀ آنا

، غير واقعی و بدآموز پا گذاشتن اصول، به بی پايه گونه نفی خصلت پرولتری حزب و هرگونه زير

. پی می بريم» رويزيونيسم با مارکسيسم(!) د و رابطۀ درونيت پيون«بودن ادعای بافراست در مورد 

 مارکسيسم جريان ،]اولجهانی جنگ [امپرياليستی  جنگ وقوع از پيش تا«: بافراست مدعی است

 ».آن با درونيت ۀرابط و پيوند دارای حال عين در و رويزيونيسم از متمايز است مارکسيسمی حاوی

  )٢٣ ص(

ند که بنيان گذاران مارکسيسم يعنی مارکس و انگلس از آغاز تأسيس حزب خواننده به روشنی می بي

به بعد موضعی بسيار قاطع در ) ١٨٧٥(سوسيال دموکرات آلمان و به ويژه از انتشار برنامۀ گوتا 

در درون  اين جريان های اپورتونيستیبرخورد با جريانات اپورتونيستی و ضد کارگری و ديدگاه های 

و مخالف همزيستی و همکاری و حتی مذاکره با آنان در درون حزب بودند و آنان را اين حزب داشتند 

کارگری بعدها به شکل رويزيونيسم راست  اين جريانات اپورتونيستی و ضد. رفيق خود نمی دانستند

. ظهور کردند ،از آنارشيسم و آنارکوسنديکاليسم الهام می گرفت برنشتاينی و رويزيونيسم چپ که اساسًا
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، کالرا ستکين، )پسر(ليبکنشت لنين، ، مانند لوکزامبورگ یا همچنين ديديم که مارکسيست های پيگيرم

، ببل، و غيره در مخالفت )تا هنگامی که هنوز مارکسيست بودند(پلخانف و کائوتسکی و نيز مهرينگ 

» درونيت« روشنی ديده می شود که ادعای رابطۀبه بدين سان . با برنشتاينيسم موضع قاطع داشتند

هم جعلی و » درونيت«ِ واژۀ  همان گونه که خود(رويزيونيسم با مارکسيسم بی پايه و نادرست است 

   !).نادرست است

  درک لنين از حزب طبقۀ کارگر 

جنبش کمونيستی بين المللی تاکنون دو مدل از حزب «: مقدمۀ کتاب خود می گويد ۴بافراست در صفحۀ 

و حزب انقالبيون حرفه ای مدل ... حزب توده ای و فراگير : رده استسياسی پرولتاريا را تجربه ک

در واقع . تقسيم حزب کمونيست به دو مدل تصور ذهنی بافراست است و واقعيت خارجی ندارد» روسی

آنچه او به عنوان مدل روسی حزب انقالبيون حرفه ای می فهمد، چيزی جز اين نبود که حزب بلشويک 

رابطۀ بين فعاليت مخفی و علنی، و فعاليت قانونی و غير قانونی را به درستی  به رهبری لنين توانست

تنظيم کند و اساسنامۀ حزب را بر اين مبنا قرار دهد که هر عضو حزب بايد در يکی از سازمانهای 

پرسش «را به » دو مدل«بافراست اين تصور ذهنی خود از . حزبی دارای مسئوليت های عملی باشد

  .کتاب خود می داند» اصلی ترين هدف جلد حاضر«و پاسخ به آن را  »تعيين کننده

او تحليل می کرد که برای پيشبرد امر انقالب به . در ديدگاه لنين، مسألۀ اصلی، انقالب و تدارک آن بود

او می دانست حزب انقالبی نمی تواند يکسره حزبی علنی باشد و بدون . حزبی انقالبی نياز است

او به اين نتيجه رسيد که حزب . حزب برای رهبری انقالب، کار پيش نخواهد رفتسازماندهی مخفی 

از نظر او امکان نداشت که سازمان حزب، انقالبی . انقالبی بايد دارای سازمانی انقالبی و مخفی باشد

امر . باشد، در حالی که حزب علنی و همۀ اعضای آن به طور غير حرفه ای در آن شرکت داشته باشند

اين بود جوهر نظر لنين دربارۀ حزب مخفی، فعاليت غير . ب بدين ترتيب نمی توانست به پيش رودانقال

حتی اگر هيچ انحرافی در حزب . قانونی و فعاليت حرفه ای که ربط مستقيمی به رويزيونيسم نداشت

 را برای حزب به غير قانونی و حرفه ای مخفی،وجود نمی داشت، پيشبرد امر انقالب، فعاليت 

  .ضرورتی تام تبديل می کرد

مسلط » فن مبارزه با پليس سياسی«بدين سان ضرورت ايجاد سازمانی از انقالبيان حرفه ای که به 

ط اختناق، تعقيب پليسی، دستگيری فعاالن و هوادارن، و در هم شکسته شدن يباشند و بتوانند در شرا

وجود چنين سازمانی نه تنها برای . اشتضرورت د ،واحدهای سازمانی، فعاليت سياسی را تداوم بخشند

يعنی تبليغ، ترويج، سازماندهی، تظاهرات،  ،ط عادیيپيشبرد فعاليت های جاری حزب در شرا
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) درست و الزم باشد ،نين فعاليتی ممکنچطی که يدر شرا(فعاليت پارلمانی  اعتصابات و احتماًال

دهی اشکال عالی تر مبارزه بی و سازمانط بحران انقاليدر شراضرورت دارد بلکه به ويژه اهميت آن 

اما اين تنها يک جنبۀ مسأله در مورد ضرورت سازمان . بيشتر می شود) مبارزۀ مسلحانه، قيام و غيره(

شيوۀ برخورد ( ٤٦علت ديگر طرح اين مسأله رواج آماتوريسم. انقالبيان حرفه ای در درون حزب است

ان و حکومت با ييک جانبه بر مبارزۀ اقتصادی با کارفرماتکيۀ (و اکونوميسم ) تفننی به فعاليت حزبی

که چون اقتصاد اساس جامعه است پس مبارزۀ اقتصادی هم بايد اساس مبارزۀ طبقاتی » استدالل«اين 

باشد، نفی مبارزۀ سياسی به عنوان عرصه ای مستقل از مبارزۀ طبقاتی به اين بهانه که مبارزۀ سياسی 

برنامه نفی نقشه و ، بخودی جنبش خود دی است، سر فرود آوردن در برابرهمان ارتقای مبارزۀ اقتصا

بارۀ ضرورت سازمان انقالبيان حرفه ای ديدگاه خود را مطرح کرد که شکل لنين هنگامی در. بود...) 

ی که به طور موسمی در فعاليت يهم با اعضا عمدۀ فعاليت در روسيه عبارت بود از محفل های جدا از

گروه های مرکب از کارگران و دانشجويان در شهرهای دانشگاهی  مثًال(می کردند  انقالبی شرکت

روسيه در آن زمان که به هنگام تعطيالت تابستانی و رفتن دانشجويان به شهرستان ها يا روستاها برای 

شدن چند تن  و يا گروه ها و محافلی که با دستگير) مرخصی يا استراحت، فعاليت شان تعطيل می شد

می بايست همه چيز را از نو  ،هم می پاشيدند و پس از چند ماه که ممکن بود دوباره تشکيل شوند از

باطات و غيره وجود تچون مکانيسمی برای انتقال ايده ها، تجربه ها و حفظ امکانات و ار ،شروع کنند

بارۀ يق درنامه به يک رف«و در  )١٩٠٢( »چه بايد کرد«لنين اين وضعيت را به روشنی در . نداشت
به دوباره ) ١٩٠۴( »يک گام به پيش دو گام به پس«ضيح داده و در تو) ١٩٠٢( »سازمانی ما ظايفو

اين موارد را  او. و فوری فعاليت انقالبی توجه ندارد ل زمينیيمسابافراست به اين . برگشته استآنها 
                                                            

به ) هرمزانمحمد پورۀ مبرای نخستين بار در منتخب يک جلدی آثار لنين ترج و احتماًال(آماتوريسم در فارسی  -  ٤٦

ل معاد خرده کاری. اصطالح خرده کاری در ادبيات چپ ايران باب شده استپس از آن ترجمه شده و  خرده کاری

به انجام  خرده کاری معموًال. و چيزی را که مورد نظر لنين است نشان نمی دهد نيستآماتوريسم برای  یدقيقدرست و 

کارهای کوچک و فرعی اطالق می شود در حالی که کسی يا گروهی ممکن است کار بزرگی را به شيوۀ آماتوری يعنی 

منظور لنين . و غيره انجام دهد ، بدون انضباط الزمتداوم الزم ی های الزم، بدون طرح و نقشه، بدونيبدون داشتن توانا

می دانيم که لنين برای کارهای کوچک به (اين نبوده که طرفداران آماتوريسم تنها به کارهای کوچک بسنده می کنند 

از ن منظور لني). ل بوده استيارج بسيار قا ،شرط اينکه در چارچوب نقشه و برنامۀ درستی صورت گرفته باشند

و تفننی، يعنی بدون نقشه و برنامه،  غير حرفه ایانجام فعاليت های انقالبی از سوی يک سازمان به صورت آماتوريسم 

از اين رو ما . ی های الزم، بدون ادامه کاری، بدون انضباط الزم، بدون ارزيابی و بدون تمرکز بوده استيبدون توانا

 »آماتوريسم«اصطالح همان درست نمی دانيم و  ،ه مورد نظر لنين بودهرا برای چيزی ک خرده کاریکاربرد اصطالح 

  .نزديک تر می دانيم را دقيق تر و به منظور او تفننیغير حرفه ای و کار يا 
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يک گام به پيش دو «و   »د کردچه باي«در  ،ه ما گفتيمچکه به نحوی بسيار روشن تر و تفصيلی تر از آن
 به بخش آخربافراست ! چون نمی خواسته ببيند ،»نديده است«شده است، توضيح داده  »گام به پس

تحليل تفصيلی و  ينکه در آن لنين پس از آنکه در فصل های پيش ،»يک گام به پيش دو گام به پس«

که بدون (يکی در حزب سخن می گويد از روند ديالکت ،ل حزب و بحران درون آن دادهيکنکرتی از مسا

اشاره می کند تا به شکلی نقطۀ  ،)قابل فهم نيستند ،که بدان اشاره شد ل عملی مبرمیيمساتوجه به 

فراست کتاب های مورد ارجاع خود را ورق می به نظر می رسد که با. د پيدا کندی برای تز خوياتکا

البته اگر در اين عبارات . هستند از آنها نقل کندزند تا جمله يا عبارتی که فکر می کند مؤيد نظرش 

گل : به قول معروف ،کرد چه بهتر کلمات ديالکتيک و نفی نفی و شقاق و تقسيم يک به دو و غيره پيدا

مورد عالقه اش  کلماتکاری ندارد و به  محتوای واقعی و کليت رونداو با ! بود به سبزه نيز آراسته شد

   .می چسبد

حل مسألۀ چگونگی فعاليت انقالبی در کشوری که در آن رژيم پليسی و سرکوبگر  عالوه بر ضرورت

نکتۀ سوم و  ،اکم است، و ضرورت غلبه بر آماتوريسم، پراکندگی و ضرورت تأمين ادامه کاریح

ران بسيار مهمی که می بايست حل شود و بافراست بدان توجه نکرده است مسألۀ ضرورت تربيت رهب

هيچ جنبش انقالبی بدون سازمان پايداری از رهبران که «آن بود که ه درستی برلنين ب. سياسی است

نخست بايد چنين رهبرانی تربيت شوند و فعاليت » .را حفظ کند نمی تواند دوام يابد] ادامه کاری[تداوم 

از  از ديد لنين، در کشوری که رژيم پليسی و استبدادی حاکم است تربيت چنين رهبرانی. شان ادامه يابد

که  معتقد نيستطی يحتی در چنين شرا اوالبته . ميان انقالبيان حرفه ای اهميت بسياری پيدا می کند

 اما شايد بيشتر آنها از اين  ،ممکن استاز ميان انقالبيان حرفه ای  صرفًارهبران جنبش کارگری تربيت 

مستعد و با «شند و رهبران با» مستعد و با تجربه«ر لنين اين رهبران بايد ظاز ن. طريق تربيت شوند

ازمان انقالبيان حرفه سدليل ديگری که لنين برای ضرورت . »تا به وجود نمی آيند تا صد تجربه صد

تر باشد امکان پيوستن توده های وسيع تری از ن است که هر قدر اين سازمان کارآای بيان می کند اي

يات حزبی منظم تر و با دوام تر خواهند نشر(کارگران به فعاليت انقالبی و به حزب بيشتر می شود 

موزش و ترويج و تبليغ هم از نظر کيفی و آشد،  بود، سازمان دهی تظاهرات و اعتصابات بهتر خواهد

هم کّمی رشد خواهد کرد، امکان انتقال تجربه بيشتر خواهد شد، از امکانات مادی و ارتباطی حفاظت 

به ). ب در ميان توده ها بيشتر خواهد شد و غيره و غيرهبهتری به عمل خواهد آمد، وجهه و اعتبار حز

البيان حرفه ای تشکيل که فقط از انقحزبی (عبارت ديگر، وجود سازمان انقالبيان حرفه ای در حزب 

به عنوان ساختار مورد نظر لنين غلط » حزب انقالبيون حرفه ای«براين اطالق اصطالح نشده و بنا

بافراست که ديالکتيک را به صورت مجرد و صوری . می شودباعث گسترش توده ای حزب ) است
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يعنی » ديالکتيک سازمان انقالبيان حرفه ای و خصلت توده ای حزب در درون يک حزب«می فهمد به 

سرانجام يکی ديگر از علت های وجودی مهم سازمان . به اين وحدت اضداد در اين زمينه توجه ندارد

امل سازمان شاين است که در حزبی که  ،فراست نيز بدان توجه کردهباکه  ،انقالبيان حرفه ای در حزب

و ليبراليسم ) شکال آندست کم برخی َا(انقالبيان حرفه ای است زمينۀ رشد اپورتونيسم و رويزيونيسم 

  .محدود می شود تا اندازه ایسازمانی 

بايد در نظر گرفت و  نکتۀ اول اينکه کل اساسنامۀ حزب را. در اينجا توجه به دو نکته ضروری است

اختالف بلشويک ها و منشويک ها . ها آن بخش را که مربوط به سازمان انقالبيان حرفه ای استننه ت

و لنين و هم فکران او  )حرفه ای باشد يا نباشد ،خواه عضو انقالبی(ۀ مربوط به عضويت بود دبر سر ما

حق  ،و اساسنامۀ حزب را بپذيرد برآن بودند که تنها کسی می تواند عضو حزب باشد که برنامه

فی را که آن سازمان حزبی به يعضويت بپردازد و در يکی از سازمان های حزب متشکل گردد و وظا

مخالفان لنين پذيرش برنامه و اساسنامه و پرداخت حق عضويت را قبول . او محول می کند انجام دهد

بلکه بايد آن گونه  ،زمان حزبی عضو باشددر يک سا داشتند اما می گفتند الزم نيست عضو حزب حتمًا

می گفتند هر کارگر اعتصابی و يا هر دانشجوی اعتصاب  نآنا. که خود می خواهد به حزب خدمت کند

 در واقع اختالف يا دست کم شکل ظهور اختالف بر سر. کننده می تواند خود را عضو حزب بداند

همچنين اختالف اين نبود که . حزب نبودضرورت يا عدم ضرورت سازمان انقالبيان حرفه ای در 

شد و منشويک ها بگويند حزب بايد امرکب از انقالبيان حرفه ای ب بلشويک ها بگويند حزب بايد صرفًا

با انضباط حزبی ای که لنين مطرح  چون نمی توانستند صريحًا منشويک ها ظاهرًا. حزب توده ای باشد

کردند که معتقد است اعضای  میرا متهم  او ،کنندت مخالف) تبعيت عضو از سازمان حزبی(می کرد 

نين چلوکزامبورگ نيز تحت تأثير منشويک ها . شونداز انقالبيان حرفه ای تشکيل  صرفًابايد حزب 

هم اتهام منشويک ها و هم اتهام لوکزامبورگ را رد کرد و  ١٩٠۴البته لنين در سال . نسبتی به لنين داد

  .سازمانی از انقالبيان حرفه ای نيست حزب صرفًا وبه صراحت گفت که از نظر ا

می توانند خود  –به ويژه رويزيونيست های روسی و چينی  –نکتۀ ديگر اين است که رويزيونيست ها 

 ،با قبضه کردن مواضع حساس و کليدی در حزب وفق دهند و اتفاقًا» حزب انقالبيون حرفه ای«را با 

سازمان انقالبيان حرفه ای به خودی خود نمی تواند مانع رشد . به پيش برندبهتر ديدگاه های خود را 

ط مساعدی يحتی می تواند شرا» حزب انقالبيون حرفه ای«اپورتونيسم و رويزيونيسم در حزب شود و 

هرچند کامًال درست ! برای اپورتونيسم و رويزيونيسم يا دست کم اشکال خاصی از آن به وجود آورد

طبقۀ کارگر به مراتب بهتر می توان با انواع  حزب انقالبیِ  حرفه ایِ  است که با وجود سازمانِ 
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زيرا در تاريخ کم نبودند احزابی که . انحرافات از مارکسيسم مبارزه کرد، ولی اين امر محتومی نيست

در بافراست . در آنها سازمان حرفه ای وجود داشت و با اين همه رويزيونيسم کامًال بر آنها مسلط شد

چيز ديگری بجز « ،لنين دربارۀ ضرورت سازمان حرفه ای در حزب» انگيزۀ«اين مسأله که مورد 

جانبه نگری شده  ، دچار يکنيست» محدود کردن پايگاه رويزيونيسم در حزب انقالبی سوسياليست

   .است

ن حرفه ای در النين در مورد ساختار حزب انقالبی طبقۀ کارگر، ضرورت وجود سازمانی از انقالبي

  :داليل لنين برای ضرورت سازمان انقالبيان حرفه ای چنين اند. رون حزب را مطرح می کردد

  :من تأييد می کنم«

نمی تواند  ،را حفظ کند] ادامه کاری[هيچ جنبش انقالبی بدون سازمان پايداری از رهبران که تداوم )  ١

  . دوام يابد

شوند، پايۀ آن را تشکيل می دهند و در آن ی که خود جوشانه وارد مبارزه می يهر قدر توده ها)  ٢

شرکت می کنند وسيع تر باشد، ضرورت چنين سازمانی فوريت بيشتری می يابد و اين سازمان بايد 

  ).زيرا برای عوام فريبان منحرف کردن بخش عقب ماندۀ توده ها آسان تر خواهد بود(محکم تر باشد 

ل کسانی باشد که به طور حرفه ای در فعاليت انقالبی چنين سازمانی بايد به طور بسيار عمده شام)  ٣

  .درگير شده اند

که  محدود کنيمدر يک دولت خودکامه، هر قدر ما عضويت در چنين سازمانی را بيشتر به کسانی )  ۴

به طور حرفه ای در فعاليت انقالبی وارد شده اند و به طور حرفه ای در هنر مبارزه با پليس سياسی 

  .د ، محو کردن چنين سازمانی مشکل تر خواهد بودآموزش ديده ان

شمار افرادی از طبقۀ کارگر و ديگر طبقات جامعه که قادر به پيوستن به جنبش ] در اين صورت) [ ۵

   ٤٧».بيشتر خواهد بود ،و انجام کار فعال در آنند

خص لنين در با توجه به آنچه در مورد ضرورت سازمان انقالبيان حرفه ای با تکيه بر بحث های مش

فراست و تفاوتی که می خواهد بين نظرات خود از با توجه به ديدگاه های متفاوت بااين باره گفتيم و 

ما تنها  ،مواضع پايدار و حکيمی در اين زمينه مطرح کند بای ديگر واز سو گاه آذرين ديک سو با دي

                                                            
  .١۵٢-١۵٣ص ، ١٩٧٣چه بايد کرد، ترجمۀ انگليسی، انتشارات خارجی پکن، لنين،  -  ٤٧
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اساس تاريخ هيچ يک بر اند، همگی اين ديدگاه ها يک جانبهيم و آن اينکه ييک چيز می توانيم بگو

واقعی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه و مباحث واقعی آن در مورد ساختار حزبی بيان نشده 

ای سازماندهی پايدار تنها بر يک جنبه تکيه دارد و آن ضرورت سازمان انقالبيان حرفه ای بر. اند

ضرورت افرادی است که ه اش بر تکيدر موضوع انقالبيان حرفه ای آذرين  .مبارزۀ مسلحانه است

علت وجودی افراد يا کادرهای حرفه . را انجام دهند) فونکسيون ها(قادر باشند يک رشته عملکرد ها 

 ی سازمانی و ربطی به سرشت سازمان ندارديمسأله ای است مربوط به تقسيم کار، تخصص و کارآ ای

رد و استفاده از افراد يا کادرهای حرفه به ضرورت کار مخفی و اختناق ندا ربطی و همچنين اين امر

  .٤٨ای منحصر به حزب انقالبی نيست

چون همگی يک  ،اما هيچ يک حقيقت نيستند ،هر يک از اين احکام عنصری از حقيقت وجود دارد در

: يک چيزی را ديده است که ميل داشته ببيند جانبه اند و هر يک تنها يک جنبه را ديده است و هر

توضيحی که ما باالتر دربارۀ  .انضمامی و همه جانبه است ،حقيقت! »تن بيند در آبهرکه نقش خويش«

همۀ عناصر درست ديدگاه های بافراست،  ،علل طرح سازمان انقالبيان حرفه ای در درون حزب داديم

افزون بر اين نکاتی را مطرح می کند  .انبه نگری های آنها استجفاقد يک  و پايدار و آذرين را دارد

مانند  ،در بحث لنين اهميت بسيار دارنداين نکات در حالی که  .مطرح نکرده انداز اينان هيچ يک  که

  . ضرورت تربيت رهبران سياسی و ضرورت مبارزه با آماتوريسم در فعاليت سياسی

اينکه  ،بدين سان و با توجه به همۀ آنچه توضيح داده شد و به ويژه با توجه به عين گفته های لنين

حزب آقای پايدار از انگيزۀ لنين برای طرح ايدۀ «: می گويد قطعيتی در حد ايمان مذهبیاست با بافر

انگيزه ای که چيز ديگری نبود بجز محدود کردن پايگاه . ورده استانيدر، هيچ سرانقالبيون حرفه ای

                                                            
م از اين مقوالت از اهيچ کد... سانتراليسم و  انقالبيون حرفه ای ضلمع«: می نويسد» بيراهۀ سوسياليسم«آذرين در  -  ٤٨

شرايط کار مخفی و . م نيستماورای طبقاتی ه ضرورت کار مخفی استنتاج نمی شوند و ويژۀ احزاب سرنگونی طلب

ۀ احزاب ژبودن برخی مسئوليت ها وي »حرفه ای«و  بر آنها تأثير می گذارند اما موجدشان نيستند قطعًاجو اختناق 

 زب باشد چه اتحاديه، چه کانال تلويزيونیحوقتی کارگران تشکيل هر نهادی را الزم ببينند اين نهاد چه . انقالبی نيست

نتخاب کنند و برای انجام ااز ميان خودشان يا معتمدين خودشان باشد يا بنگاه انتشاراتی باألخره بايد عدۀ مناسبی را 

تکيه ( »و ربطی به اختناق ندارد همۀ احزاب رايج استکادر حرفه ای داشتن در ... د هاد مربوط بگمارنهای ن ونکسيونف

رفه ای از ديدگاه آذرين، اداره و انجام يک رشته حديده می شود که علت وجودی انقالبيان ). بر کلمات از ما است

ی سازمانی و اين امر ربطی يعنی مسأله ای است مربوط به تقسيم کار، تخصص و در نهايت کارآ، يفونکسيون ها است

   .مسأله ای فنی و اداری است. به نوع و سرشت سازمان ندارد
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نشان ) از ما است ضخيم تر، تأکيد با حروف  ۵٣ص (» .رويزيونيسم در حزب انقالبی سوسياليست

  .اصل ارتقا داده است يکمی دهد که يک جانبه نگری را به 

آقايان پايدار و حکيمی حق دارند آنگاه که از ... «: می گويد) ۵ص (بافراست در مقدمۀ کتاب خود  

لذا نکته بينی اين آقايان و ... مغايرت آشکار نظريۀ حزبی لنين با مارکس و انگلس سخن می گويند 

اين تحسين از پايدار و حکيمی، در واقع تحسين » .آن، قابل تحسين است شجاعت در بيان شفاف

بافراست از خود است، زيرا کسانی را يافته است که نظرش را در مورد به اصطالح تفاوت نظريۀ 

  .با مارکس و انگلس تأييد می کنندحزبی لنين 

ط است و اين خطا از آنجا کامًال غل» تئوری دو تشکيالتی«چند نظرات پايدار و حکيمی دربارۀ  هر

سرچشمه می گيرد که آنان قادر به درک اين نيستند که مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا وجوه يا اشکال مختلفی 

ولی حرف پايدار در مورد اينکه کدام از آنها شکل معينی از تشکيالت الزم است،  دارد که برای هر

به » و تسخير قدرت سياسی... ضرورت قهر،  تأکيد بر انقالب،«به خاطر » حزب انقالبيون حرفه ای«

 کسیاينکه . اصًال غلط نيست» تار و پود اصلی اين محور اساسی را تعيين می کرد« وجود آمد و اينها 

مثل پايدار با آنکه می داند سازمان حرفه ای حزب انقالبيان کارگری به اين داليل به وجود آمد و در 

البته پايدار و حکيمی از اين حد . ن از گرايش آنارشيستی او داردعين حال با آن مخالفت می کند، نشا

روشن است که ضرورت سازمان . فراتر رفته اند و اساسًا با هرگونه حزب و تشکل حزبی مخالفند

همچنين با آنکه . حرفه ای حزب انقالبيان کارگری محدود به آنچه پايدار دربارۀ آن می گويد نيست

ی آن کمک می کند و يبه کارآينکه تعيين عده ای افراد حرفه ای در هر حزب ديدگاه آذرين در مورد ا

بی راه نيست،  ،ی آن کمک می کننديآدرون حزب طبقۀ کارگر نيز به کار اين انقالبيان حرفه ای دربنابر

آذرين تنها . است ی اداریيخردگرا و » عقل سليم«انگر نوعی عنصری از حقيقت را در خود دارد و بي

خصوصيات و او همچنين  .به جنبۀ سياسی آن ۀ فنی و اداری انقالبيان حرفه ای توجه دارد و نهبه جنب

ويژگی ها و اعم از انقالبی يا غير انقالبی را برجسته می کند و نه ، همۀ سازمان ها نيازهای مشترک

بسيار  گر و او جنبه های ديبدين جهت است که در تحليل . را ويژگی های حزب انقالبی پرولتاريا خود

و ( رهبران سياسی حزبضرورت تربيت  يعنی مثًال ،ضرورت انقالبيان حرفه ای را نمی بينيم مهم تر

ضرورت مبارزه با آماتوريسم، ضرورت تربيت کسانی که  ،)ی فنی و اداری حزبينه فقط بهبود کارآ

ه پيش برند و ضرورت را ب ۀ توده هابتوانند اشکال عالی تر مبارزه و به طور مشخص مبارزۀ مسلحان

برخورد آذرين به مسألۀ سازمان انقالبيان حرفه ای از اين رو  .و غيرهمحدود کردن دامنۀ اپورتونيسم 

  . است و اداری يک جانبه و محدود نگرانهدر حزب، بر خوردی 
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آن را  بيند، در آن شرکت نمايد وبگفتيم که لنين خواستار تشکيل حزبی بود که بتواند انقالب را تدارک  

برای چنين کاری بايد رهبران سياسی ای تربيت شوند که نه تنها آگاهی و کاردانی، تهور . رهبری کند

بلکه مورد اعتماد کارگران و توده های  ،و پايداری داشته باشند و تداوم مبارزه را تضمين کنند

ی فارغ از درجۀ چنين رهبران. چنين رهبرانی در مدت کوتاهی به وجود نمی آيند. زحمتکش باشند

دموکراتيک و  ، جامعۀآزادی فعاليت سياسی در جامعه ای که در آن فعاليت دارند، يعنی خواه اين جامعه

رهبرانی همچون خواه استبدادی و اختناق آميز، انقالبيان حرفه ای  ،باشدبورژوايی نيمه دموکراتيک 

 ،ن اين جنبه از طرح سازمان دهی خودلنين برای نشان داد. که بايد قدرشان را دانستتربيت شده اند 

ی را که بايد در مورد تربيت رهبران يحزب سوسيال دموکرات آلمان را مثال می زند و چيزها اتفاقًا

  :خاطرنشان می کند ،سياسی کارآزموده، با تجربه و مورد اعتماد مردم، از آن حزب آموخت

اميدوارم انکار نشود که ] رات آلمان استدموکـ منظور حزب سوسيال [آلمان ها را در نظر بگيريد « 

 همی خيزد و اينکه جنبش آنجا راد و در آلمان همه چيز از توده برسازمان آنها توده را دربر می گير

رهبر  "ده"حال مشاهده کنيد که چگونه اين تودۀ وسيع ميليونی حدود . رفتن با پای خود را آموخته است

اعضای حزب سوسيال دموکرات . ونه محکم به آنها می چسبدمجرب سياسی خود را ارج می نهد و چگ

شما در واقع دموکرات های "آلمان که در پارلمان اند همواره به سوسياليست ها نيش زبان می زنند که 

شما فقط نام جنبش کارگری برخود نهاده ايد و در واقعيت همان باند رهبران اند که " "!نازنينی هستيد

و اين امر ده ها سال است که . ببل و ليبکنشت اند که داخل و خارج می شوند همواره ظاهر می شوند،

!" به اصطالح نمايندگان کارگر شما از مقامات رسمی منصوب امپراتور دائمی تر هستند. ادامه دارد

را در " توده ها"ی به اين کوشش های عوام فريبانه که تالش دارند ياما آلمانی ها تنها با مبارزه جو

ی که در صدد اند غرايز بد را در توده ها بيدار يپوزخند می زنند، تالش هاقرار دهند، " رهبران"ل مقاب

انديشۀ . خود فرسوده سازند" ده عاقل"کنند و استحکام و پيگيری جنبش را با محو اعتماد توده ها به 

اسی اندوخته اند که سياسی در ميان آلمانی ها به حد کافی تکامل يافته و آنان به حد کافی تجربۀ سي

به طور که ) تا زاده نمی شوند تا صد و افراد با استعداد صد( ده رهبر مجرب و با استعداد"بفهمند بدون 

هيچ ، از تجربۀ طوالنی درس آموخته باشند و در هماهنگی کامل با هم کار کنند، حرفه ای تربيت شده

  ٤٩».ی درگير شودمدرن نمی تواند در مبارزۀ مصممانه ا ۀطبقه ای در جامع

                                                            
  ).تأکيد بر کلمات از ماست(١٤٩پيشين، ص  -  ٤٩
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 ين تر با توضيح ساختار حزب از ديدگاه لنين نشان خواهيم داد که حزب لنينی به هيچ وجه صرفًايما پا

است که  گوناگوناز انقالبيان حرفه ای تشکيل نشده و حزب مورد نظر لنين شامل سازمان های 

  . انقالبيان حرفه ای يکی از آنها استسازمان 

می کوشد نشان دهد که از نظر لنين، با گذارِ  جهانی و «ش می گويد که کتاب ۴بافراست در صفحۀ 

فراگير سرمايه داری رقابت آزاد به امپرياليسم، در واقع عامل نيرومند جديدی به فرايند مبارزۀ طبقاتی 

، اين تغيير به شرايط ابژکتيو )به اعتقاد لنين(پرولتاريا وارد گرديده که همان رويزيونيسم است؛ لذا 

باب  مبارزۀ طبقاتی و ظهور اين مؤلفۀ تازه، به مفهوم آنست که از اين به بعد طرح مارکس و انگلس در

  ».ساختار حزب توده ای، ديگر جوابگو نيست و بايد به  حزب انقالبيون حرفه ای تغيير يابد

» ز نظر لنينا« ، بلکه می گويد »اعتقاد من«و به » نظر من«بايد توجه کرد که بافراست نمی گويد از 

پس الزم است ادعای او را به طور خالصه به لحاظ تاريخی مورد توجه قرار . »)به اعتقاد لنين(«و 

ما در باال نشان داديم که طرح فعاليت حرفه ای در حزب، که توسط لنين مطرح شد، از ضرورت . دهيم

همان گونه که در . نداشتتدارک انقالب ناشی می شد و مستقيمًا به امپرياليسم و رويزيونيسم ربط 

رويزيونيسم در ميان مارکسيست ها مدت ها پيش از آنکه  -١. اشتباهات تاريخی بافراست يادآور شديم

در نتيجۀ شناخت امپرياليسم  رويزيونيسم. پديده ای شناخته شده بود ،آنان امپرياليسم را شناخته باشند

يعنی لنين مدت ها پيش از آنکه دربارۀ  اين مسأله در مورد لنين نيز صادق است،. کشف نگرديد

مفهوم نوين امپرياليسم . بودامپرياليسم نوشته ای ارائه دهد، در مورد رويزيونيسم اظهار نظر کرده 

امپرياليسم به مثابۀ باالترين «توسط هيلفردينگ مطرح شد و لنين  ١٩١۴برای نخستين بار در سال 

پس می بينيم که بافراست برای ارائۀ نظريۀ  .نوشت ١٩١۶را در سال  »مرحلۀ سرمايه داری

ی امپرياليسم، زاده ي، که در آن معتقد است رويزيونيسم از بطن مارکسيسم، با پيدا»گشتاورد مارکسيسم«

او از جانب لنين  -٢. واقعيت های تاريخی را وارونه کرده است ،شده و آن را به لنين نسبت می دهد

را از تضاد مارکسيسم و » حزب انقالبيون حرفه ای«و برای نظريۀ خود، اشرافيت کارگری 

از لنين نيست، بلکه » اشرافيت کارگری«مقولۀ . رويزيونيسم بر بستر امپرياليسم  نتيجه گيری می کند

در حقيقت پرولتاريای «: می نويسد ١٨۵٨اکتبر  ٧انگلس در نامه ای به مارکس در . از انگلس است

به نحوی که به نظر می رسد، اين ملت . ی پيدا می کنديبورژواخصلت بيشتر به روز وز رانگليس 

بورژوا در ميان ساير ملل، مايل است به وضعيتی نايل آيد که در کنار بورژوازی خود، يک اشرافيت 

البته برای ملتی که دنيا را غارت می کند، اين پديده تا . بورژوا و يک پرولتاريای بورژوا داشته باشد

دربارۀ کارگران انگليس به کائوتسکی می  ١٨٨٢سپتامبر  ١٢او در » ی باشدحد معينی منطقی م
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با آرامش کامل از "] محافظه کاران و راديکال های ليبرال"يعنی [کارگران نيز همراه آنان «: نويسد

 ١۴و در » انحصار استعمارگرانۀ انگليس و از انحصار اين کشور بر بازار جهانی بهره مند می شوند

اعتراف  حزب کارگری بورژواروزنامه های بورژوا به شکست «: با تأکيد می نويسد ١٨٩١سپتامبر 

از » وضع طبقۀ کارگر در انگليس«در مقدمه بر چاپ دوم  ١٨٩٢و باالخره در سال » می کنند

حرف می » در مقابل تودۀ عظيم کارگران» «اقليت صاحب امتياز کارگری«و » اشرافيت کارگری«

لنين نقل کرده ايم، به » امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم«گلس که ما آنها را از اين سخنان ان. زند

) امپرياليسم(خوبی نشان می دهند که اشرافيت کارگری مدتها پيش از ظهور مرحلۀ انحصاری سرمايه 

، به قول لنين، ١٩١۴تا  ١٨٩٨در انگليس وجود داشته است، ولی شکل گيری امپرياليسم طی سال های 

لنين در مورد . رافيت کارگری را در ابعاد کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری عمومی کرده استاش

اين پديده که در گذشته فقط منحصر «: می نويسد» به زير پرچمی دروغين«اشرافيت کارگری در مقالۀ 

به انگلستان بود، در تمام کشورهای بزرگ سرمايه داری اروپا به نسبت گسترش مالکيت های 

ماريشان و به طور کلی هر چقدر که مرحلۀ امپرياليستی سرمايه داری رشد و توسعه يافت، معمول استع

  ».گرديد

اتحاديۀ . نبود» مدل روسی«فعاليت مخفی و حرفه ای در حزب سياسی کارگران نيز منحصر به 

در آلمان دستگير شدند و سال بعد در کلن محاکمه  ١٨۵١کمونيست ها، که اعضای آن در سال 

حزب سوسيال دموکرات آلمان در دورۀ بيسمارک حزبی . گرديدند، سازمانی مخفی و غير قانونی بود

به دنبال لغو قانون ضد  ١٨٩٠حتی زمانی که حزب سوسيال دموکرات آلمان در سال . غير قانونی بود

ای برای سوسياليستی به حزبی قانونی، علنی و توده ای تبديل شد، شماری از اعضای آن به طور حرفه 

  .اين حزب فعاليت می کردند

ی فلسفی از سير حرکت مارکسيسم به توسط اين يلذا با گره گشا«: می نويسد ١٢٨بافراست در صفحۀ 

ی پرولتاريا ييا به عبارتی، با عرضۀ تئوری گشتاورد مارکسيسم به عنوان بعد تاريک نظريۀ رها –قلم 

ادامه دادنش در همان مسير نگرش لنين و تکميل  کاری صورت نپذيرفته مگر –در دوران امپرياليسم 

لنين را بر بنيادهای فلسفی محکم و مطمئن قرار می " حزب انقالبيون حرفه ای"امری که نظريۀ . آن

دهد که خود او از فراهم ساختن آن، بازمانده بود؛ به گونه ای که ديگر امکان ترک و تحريف آن به 

: می نويسد» ورگبهشدار ناديده گرفته شدۀ رزا لوکزام«ان او سپس تحت عنو» .سادگی ميسر نباشد

، )در دوران امپرياليسم(موضوع بسيار با اهميت آن است که واکنش لنين در مقابل ظهور رويزيونيسم «

تأکيد از بافراست (» .بود دو نکتهو طرح وی در باب ساختار حزب طبقۀ کارگر، در واقع دارای 
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نظريۀ حزب «نکتۀ مثبت لنين . يکی مثبت و ديگری منفی است» و نکتهد«از نظر بافراست اين ). است

است که می تواند از طريق محدود » در مقابل نظريۀ حزب توده ای مدل آلمان» «انقالبيون حرفه ای

ل شدن يقا«اما نکتۀ منفی او . »قابل مهار گرداند«ساختن پايۀ مادی رويزيونيسم در درون حزب، آن را 

و شخص دبير کل در مقابل کميتۀ (و حصر برای کميتۀ مرکزی در مقابل کل حزب  اختيارات بی حد

لنين  ۀرا مربوط به اين دو نکت» ورگبهشدار ناديده گرفته شدۀ رزا لوکزام«بافراست . است» )مرکزی

ما در زير اين . او در نکتۀ اول حق را به لنين و در نکتۀ دوم حق را به لوکزامبورگ می دهد. می داند

  :بافراست را مختصرًا بررسی می کنيم» و نکتۀد«

در تاريخ، اعضای هيچ حزب کمونيستی و از جمله حزب بلشويک صرفًا و تمامًا انقالبيان حرفه ای 

حزب «حتی يک بار از  »يک گام به پيش و دو گام به پس«يا در  »چه بايد کرد«لنين نيز در . نبودند

 سازمان انقالبيان حرفه ایاز ضرورت  »چه بايد کرد«ر او د. سخن نمی گويد» انقالبيون حرفه ای

در اين اثرِ  لنين، نشانه ها و شواهدی وجود . بسيار گفته است، ولی آن را تنها سازمان حزبی نمی داند

که سازمان انقالبيان حرفه ای  ،در حزب گوناگوناو به وجود سازمان های نشان می دهند د که ندار

دربارۀ حزب و سازمان می  »يک گام به پيش، دو گام به پس«او در . بودمعتقد ، يکی از آنها است

ا سازمان ه) نه جمع سادۀ حسابی بلکه حاصل جمع مرکب( مجموعاگر می گويم که حزب بايد «نويسد 

 ٥٠».؟ البته خير"مخلوط می کنم"باشد ـ آيا اين معنايش اين است که من مفهوم حزب و سازمان را با هم 

معموًال به دو معنی به کار می " سازمان"کلمۀ «: مربوط به همين موضوع می نويسدو در زيرنويس 

معنای محدود اين کلمه بيانگر حوزۀ جداگانه ای از يک جماعت . رود معنای وسيع و معنای محدود

کلمه حاکی از حاصل  وسيع اينمعنای . بشری است که دست کم حداقلی از شکل منسجم داشته باشد

به (سازمان  بايدحزب سازمان است و . ... ی است که در يک واحد کل متحد شده باشنديجمع حوزه ها

به معنای (باشد؛ در همان حال حزب بايد از يک سلسله سازمان های گوناگون ) معنای وسيع کلمه

    ٥١» .تشکيل شود) محدود کلمه

ه تنها شامل سازمان عناصر فعال حزب کارگر سوسيال دموکرات ن... «: او در صفحۀ بعد می نويسد

زمان های حزبی شناخته شده اند سازمان های کارگری را نيز که سا يک سلسلهبلکه  ،انقالبيان است

دسته ای از سازمان ها بايد به حزب وارد شوند و دستۀ ... « : او کمی بعد می گويد ٥٢».بر می گيرددر
                                                            

  .٢۵٧، جلد هفتم ، ص ١٩۶۵لنين، مجموعۀ آثار ، ترجمۀ انگليسی، پروگرس، مسکو،  -  ٥٠

  .همان جا -  ٥١

  .٢۶٠همانجا ص  -  ٥٢
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ايده ای که من در کنگره از آن دفاع ، ابارۀ وظايف سازمانی م رفيق در نامه ای به يکدر . ديگر نبايد

. اين موضوع را به طور شماتيک می توان چنين بيان نمود. کردم، به طور روشنی خالصه شده است

برحسب درجۀ سازمان يابی به طور کلی و درجۀ مخفی بودن به طور خاص رده بندی های زير به 

سازمان کارگران که تا آنجا که )  ٢بيان سازمان انقال)  ١: قابل تشخيص اند] در حزب[طور تقريبی 

من در اينجا خود را به طبقۀ کارگر محدود می کنم چون بديهی (امکان دارد بايد وسيع و متنوع باشد 

اين دو رده بندی ). است که در برخی شرايط برخی عناصر طبقات ديگر نيز مشمول اين امر می شوند

)  ٣افزون برآن، . حزب را تشکيل می دهند] کارگرانو سازمان حرفه ای يعنی سازمان انقالبيان [

سازمان های کارگری غير مرتبط با حزب ولی به طور )  ۴سازمان های کارگری مرتبط با حزب، 

عناصر سازمان نيافتۀ طبقۀ کارگر که به هر حال به هنگام تظاهرات )  ۵واقعی تحت رهبری آن، 

به طور . حزب سوسيال ـ دموکرات در می آيند بزرگ مبارزۀ طبقاتی، بخشی از آنان زير رهبری

قسمتی از نامه ای به يک  من قبًال«: و سرانجام می گويد» .تقريبی چنين است درک من از اين موضوع
) صد صد نه اينکه ده ده(رفيق را نقل کردم که نشان می دهد همانا وارد کردن همۀ اين قبيل کارگران 

و ضمنًا عدۀ بسيار بسيار زيادی از اين سازمان ها می  به سازمان هم ممکن و هم ضروری است،
  ٥٣».توانند و بايد متعلق به حزب باشند

  :لنين در مورد سازمان حزب در کارخانه ها می نويسد

قدرت اصلی جنبش کارگری در سازمان کارگران در : محافل کارخانه به ويژه برای ما مهم اند«

و تأسيسات بزرگ نه تنها بخش غالب طبقۀ کارگر را از است، زيرا کارخانه ها  بزرگکارخانه های 

هر کارخانه . بر می گيرندی رزمندگی نيز درييافتگی و توانابلکه حتی از نظر نفوذ، توسعه  ه،نظر عد

تمام کارخانه، بزرگ ترين شمار کارگران کميته های فرعی کارخانه بايد بکوشند ... ای بايد دژ ما باشد 

همۀ گروه ها، محافل، کميته های فرعی و غيره بايد از ...  بر گيرنداع محافل دررا با شبکه ای از انو

يعنی بايد نهادی يا شاخه ای از يک [موقعيت نهادهای کميته يا شاخه های يک کميته بهره مند باشند 

برخی از آنها آشکارا تمايل خود را به عضويت در حزب سوسيال دموکرات کارگری ] کميته باشند

عضو حزب می شوند و  ،عالم می دارند و اگر کميته ها از اين درخواست حمايت نمايندروسيه ا

از دستورهای کميته های  ،برعهده می گيرند) براساس رهنمودها يا در توافق با کميته(وظايف معينی 

و به عنوان نامزدهای  دارای حقوق برابر با تمام اعضای ديگر حزب اندحزبی اطاعت می کنند، 

فوری در نظر گرفته می شوند و غيره، و ديگران به حزب سوسيال دموکرات کارگری عضويت 
                                                            

   .٢٧٠پيشين، ص  -  ٥٣
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و موقعيت محافل تشکيل شده توسط اعضای حزب يا مرتبط با اين يا آن گروه حزبی  نمی پيوندندروسيه 

  ).از ما است ضخيم ترتأکيدهای با حروف ( ٥٤»را دارند و غيره

اعم از توده های (را با تودۀ کارگران آن يوند وسيع و عميق که برخی جنبه ها و پ ،طرح تشکيالتی لنين

مروجان . است» حزب انقالبيون حرفه ای«ر باال ديديم، بسی دور از کاريکاتور د )حزبی و غير حزبی

اين کاريکاتور چنين وانمود می کنند که گويا حزب از ديدگاه لنين، از مشتی فعاالن سياسی حرفه ای 

در . وده های کارگر پيوندی نداشت، يا اينکه توده های کارگر عضو حزب نبودندتشکيل شده بود و با ت

انقالبيون «هنمود ربر چه اساسی چه علتی، به چه مناسبتی و به اين صورت معلوم نيست کارگران 

واقعيت اين است که رهبران کميته های حزبی غالبًا فعاالن کارگری ! را اجرا می کردند؟» حرفه ای

حضور داشتند و در کنار توده های کارگر کار و زندگی و فعاليت ها ه در محيط کارخانه ای بودند ک

   . سياسی می کردند

نز تلخ مسأله در اين است که ما نه تنها بايد به مخالفان سازمان انقالبيان حرفه ای نشان دهيم که ط 

بلکه به طرفداران افراطی آن وجود اين سازمان هيچ مغايرت و تباينی با سازمان های توده ای ندارد، 

نيز بايد ثابت کنيم که چنين سازمانی نه تنها با سازمان های توده ای در تناقض نيست، بلکه با تکيه بر 

سازمان های توده ای و کمک اين سازمان ها کار سازمان انقالبيان حرفه ای، و حزب و امر انقالب 

وجود و عملکرد سازمان : يز درست استعکس اين موضوع ن. کارگری بهتر به پيش خواهد رفت

در درون و بيرون (انقالبيان حرفه ای باعث رشد، استحکام و پيگيری سازمان های توده ای کارگران 

  .خواهد شد) حزب

ساختۀ تصور بافراست و » حزب انقالبيون حرفه ای«و » حزب توده ای«تقسيم احزاب کمونيست به 

البته اين گونه تقسيم بندی از زمان خود لنين و . بيان حرفه ای استامثال او و يا مخالفان سازمان انقال

ها از سوی مخالفان ز لوکزامبورگ، به وجود آمد و بعدها و ني کمنشوي توسط مخالفان او، اساسًا

 و نيز آنارشيست ها» مارکسيست های دانشگاهی«و » مارکسيست های قانونی«شکار مارکسيسم و نيزآ

می دانيم يک حزب . آنان برای حمله به لنين است» هایسنگر«ز يکی از و اکنون نيرواج يافت 

کمونيست بايد رابطۀ مناسب و درستی بين فعاليت مخفی و علنی، فعاليت قانونی و غير قانونی برقرار 

يک حزب . ولی بين فعاليت علنی و قانونی با حزب علنی و قانونی تفاوت های اساسی وجود دارد. کند

به اين مفهوم که چنان بزرگ باشد که شمار قابل مالحظه ای از توده های کارگر را (ای کمونيست توده 

                                                            
  .٢٦٥همان جا، ص   -  ٥٤
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علنی بودن تمام يک حزب به شمار اعضای آن . خود به خود حزبی علنی و قانونی نيست) دربر گيرد

قانونی بودن حزب . علنی بودن حزب، خط مشی ای است که خود آن حزب اتخاذ می کند. بستگی ندارد

ی در يک کشور بستگی دارد، ولی يک حزب کمونيست يست با آنکه به حدود دموکراسی بورژواکموني

انقالبی توده ای معموًال همۀ تخم مرغ های خود را در يک سبد نمی چيند، يعنی با وجود شرايط فعاليت 

ز هسته استخوان بندی حزب کمونيست ا. قانونی، خود را به حزب کامًال علنی و قانونی تبديل نمی کند

از همان ابتدای ايجاد هسته های . های انقالبی کارگری مخفی ای که اعضای حزب اند تشکيل می شود

کارگری تا زمانی که حزب به يک حزب انقالبی توده ای تبديل شود، امکان ندارد که همۀ کارگران 

ع دربارۀ حزب اين موضو. انقالبی متشکل در هسته های کارگری به انقالبيان حرفه ای تبديل شوند

در حزب بلشويک نيز انقالبيان حرفه ای شمار بسيار کمی از اعضای حزب . بلشويک نيز صادق بود

اين موضوع که اعضای حزب عالوه بر قبول برنامه و اساسنامۀ حزب بايد در . را تشکيل می دادند

رفه ای برای همۀ يکی از سازمان های حزبی مسئوليت قبول کنند و در آن فعال باشند، معادل کار ح

يک حزب کمونيست نياز دارد که عده ای از اعضايش به صورت حرفه ای و . اعضای حزب نيست

. مخفی برای آن کار کنند و حزب در ازای اين کار حرفه ای هزينۀ زندگی اين اعضا را تأمين می کند

 ،ر بزرگ باشدبخصوص اگ ،روشن است که هيچ حزبی. همين قاعده در حزب بلشويک نيز برقرار بود

بنابراين امکان ندارد که همۀ اعضای يک . نمی تواند هزينۀ زندگی همۀ اعضای خود را تأمين نمايد

در آستانۀ . حزب کمونيست به انقالبيان حرفه ای، که همۀ وقت خود را صرف حزب کنند، تبديل شوند

است که همه يا حتی آيا معقول . هزار نفر بودند ٢۴٠اعضای حزب بلشويک حدود  ،انقالب اکتبر

اکثريت و يا شمار بزرگی از اين جمعيت را انقالبيان حرفه ای فرض کنيم؟ در واقع در اين زمان حزب 

بلشويک حزبی توده ای بود که شمار کوچکی از اعضای آن را انقالبيان حرفه ای تشکيل می دادند که 

صطالح کمونيست توده ای ِ  علنی حتی برای حزبِ  به ا. به طور تمام وقت برای حزب کار می کردند

ولی تفاوت . و قانونی، شماری از اعضا به صورت حرفه ای کار می کنند و حقوق بگير اين حزب اند

در اينجاست که چون معموًال حزب کمونيست علنی و قانونی، انقالبی نيست و فعاليت مخفی و غير 

می کنند، نمی توان و نبايد انقالبيان حرفه  ی را که به طور حرفه ای برای آن کاريقانونی ندارد، اعضا

پس تفاوت بين فعاليت حرفه ای در اين دو نوع حزب بستگی به خط مشی انقالبی . ای به حساب آورد

يک حزب کمونيست ممکن است به علت کمی اعضا . در اولی و خط مشی غير انقالبی در دومی دارد

به حزب توده ای تبديل نشود، ولی اين موضوع به  و طرفدارانش هنوز حزب توده ای نباشد و يا هرگز

شکست يا پيروزی يک . ربطی ندارد» حزب انقالبيون حرفه ای«و » حزب توده ای«تقسيم حزب به 
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انقالب و پيشبرد آن، در درجۀ نخست منوط به خط مشی سياسی حاکم بر حزب کمونيست است نه 

  .شکال سازمانی آنَا

ی برای شکست انقالبی با ينمی تواند توضيح دهندۀ گويا» زب بلشويکاقتدار افراطی کميتۀ مرکزی ح«

روشن است که بايد وحدت نظر و عمل در اساسی ترين مسايل بر کل حزب . اهميت انقالب اکتبر باشد

بنابراين اقتدار . حاکم باشد و اين وحدت ها بايد منعکس کنندۀ نظر اکثريت حزب در هر دو زمينه باشد

طبعًا . الزامی وحدت حزب و پيشبرد مشی، استراتژی و تاکتيک های حزب است کميتۀ مرکزی شرط

مغاير با دموکراسی درون حزبی است، ولی افراط در اقتدار را نمی توان تعريف » اقتدار افراطی«

پس از انقالب کارگری در يک » اقتدار افراطی کميتۀ مرکزی«حتی . نشده و غير مشخص به کار برد

اسی در دست شوراهای طبقۀ کارگر و زحمتکشان باشد و نه در دست حزب کشور که قدرت سي

مهم  – ٢به خاطر آنکه حزب کمونيست ديگر حزبی مخفی و غير قانونی نخواهد بود و  – ١کمونيست

تر از اولی، به خاطر آنکه قدرت سياسی نه در دست اين حزب، بلکه در دست شوراها است، بی مورد 

در دست شوراها است، شرکت ) دولت(در شرايطی که قدرت سياسی . دامه يابدخواهد شد و نمی تواند ا

هر کمونيستی در دولت صرفًا به اعتبار برگزيده شدن از سوی خود شوراهاست و نه به خاطر 

و حتی اقتدار » اقتدار افراطی کميتۀ مرکزی«بنابراين به اين مفهوم . عضويت او در حزب کمونيست

اقتدار کميتۀ مرکزی حزب . ب کمونيست بر جامعه منتفی خواهد شدمعمولی کميتۀ مرکزی حز

مشکل اصلی اين نيست که . کمونيست پس از انقالب، تنها بر خودِ  حزب خواهد بود و نه بيش از آن

ِاعمال می کند، بلکه مشکل اصلی زمانی پيش » اقتدار افراطی«کميتۀ مرکزی حزب  ،پس از انقالب

هر . قدرت سياسی را در چنگ خود گيرد و به حزبی دولتی تبديل شود خواهد آمد که حزب کمونيست

دولتی ناگزير است که برای ادارۀ کشور، به ويژه برای ادارۀ سياسی آن، دارای وحدت نظر و عمل 

اگر حزب کمونيست به حزب دولتی تبديل شود، مانند هر دولت ديگر ناگزير است همين قاعده را . باشد

ن وحدت نظر و عمل نمی تواند ادارۀ کشور، به ويژه ادارۀ سياسی آن را به پيش عملی کند، زيرا بدو

همين مسأله نيز در . شيرازۀ همۀ امور از هم گسيخته خواهد شد ،عمل بدون اين وحدت نظر و. برد

نه حزب و نه شوراها هنگامی که . مورد شوراها به مثابۀ قدرت سياسی مستقر در جامعه، صادق است

. يکی، قدرت سياسی را در دست داشته باشند، نمی توانند با خود در رابطۀ انتقادی قرار گيرنداين يا آن 

بنابراين . امکان پذير است) شوراها(چنين رابطه ای از سوی نهادهای کارگری ديگر نسبت به دولت 

نتقادی هنگامی که قدرت سياسی در دست شوراها باشد، حزب کمونيست می تواند با شوراها در رابطۀ ا

قرار گيرد، و از آنجا که اگر حزب، دولت را در دست نداشته باشد، در هر لحظه و هر مورد 

بخصوص وحدت نظر و عمل در آن به ضرورت تام تبديل نمی شود، اين حزب می تواند مانند پيش از 
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تراتژی البته وحدت برنامه، اساسنامه، خط مشی و اس(انقالب، متشکل از فراکسيون های مختلف باشد 

در واقع علت از . و شرايط بارآوری انقالبی تئوريک در آن از بين نرود) حزب نبايد خدشه دار شود

بين رفتن بارآوری انقالبی تئوريک پس از انقالب های کارگری تاکنونی، برای حزب کمونيست، اين 

صورت افراطی است که به حزبی دولتی تبديل شده است و نه آنکه اقتدار کميتۀ مرکزی در آن به 

به عنوان يک معلول، ناشی از تمرکز قدرت سياسی در » اقتدار افراطی کميتۀ مرکزی«. درمی آيد

دست حزب کمونيست است که در اين حالت برای وحدت نظر و عمل ناگزير است که کميتۀ مرکزی را 

بايد در دست شوراها يکی از وسايل تثبيت اين امر که قدرت دولتی صرفًا . به سوی اقتدار افراطی براند

، تبديل اين امر به مهم ترين مادۀ قانون )و نه هيچ حزب ديگر(باشد و نه در دست حزب کمونيست 

به اين ) چه حزبی و چه غير حزبی(ولی از اين مهم تر، آگاهی تودۀ طبقۀ کارگر . اساسی کشور است

زبی و از جمله حزب کمونيست امر است که بايد همواره در اين راه مبارزه کند، به طوری که هيچ ح

  .در واقع اين بايد به جزئی از فرهنگ و عادت طبقۀ کارگر تبديل شود. نتواند به حزب دولتی تبديل شود

بخشی از طبقه «و در عين حال » حزب در واقع همان طبقه است«: می گويد ٢٠١بافراست در صفحۀ 

می غلتد و با اضافه کردن ونوميست ها درالتی اکاو با بيان نخست به موضع اپورتونيسم تشکي. »است

قسمت دوم به قسمت نخست، خود را مجاز می داند که تحت نام ديالکتيک همۀ قواعد منطق را نقض 

  !کند

 »نظريۀ گشتاورد مارکسيسم«جمع بندی کلی و نتايج سياسی  -٩

به مثابۀ بعد  يسمگشتاورد مارکس«ما در اين نوشته کوشيديم با تجزيه و تحليل تفصيلی و دقيق کتاب 
حزب توده ای «از مارکسيسم، رويزيونيسم،  اودرک  نوشتۀ شيدا بافراست،،»تاريک مبارزۀ طبقاتی

، رابطۀ ساختار حزبی با رويزيونيسم »حزب انقالبيون حرفه ای مدل روسی«، »مدل مارکس و انگلس

، »نظريه«طبق اين . نيمهستند، بررسی و نقد ک» نظريۀ گشتاورد«ستون های نظری  را، که پايه ها و

مارکسيسم در روند تکامل خود رويزيونيسم را به وجود می آورد، رويزيونيسم و مارکسيسم به مثابۀ 

، »نوعی مارکسيسم«زوج ديالکتيکی در وحدت و مبارزه با هم به سر می برند، رويزيونيسم بيانگر 

و غيره است و نه تنها با » سيسمنيروی محرک مارک«، »برادر دوقلوی مارکسيسم«، »دگِر مارکسيسم«

ی ئِ رويزيونيسم جز بلکه خود ،همزيستی و کنش و واکنش دارد» حزب انقالبی پرولتاريا«آن در درون 

هنگامی که رويزيونيسم در روند وحدت و مبارزه با مارکسيسم به . است» حزب انقالبی پرولتاريا«از 

و اين  ،بيرون می رود»  حزب انقالبی پرولتاريا دامنۀ مارکسيسم و« از ،درجۀ معينی از پختگی رسيد

باره همين مارکسيسِم ارتقا يافته دو و ،به معنی پيروزی مارکسيسم و ارتقای آن به سطح باالتری است



127 

 

فرآيند قبلی به شکل به همين ترتيب و  ،جود می آوردبه وخود را در روند تکامل خود، رويزيونيسم 

  .تکرار می شودی نامعلوم تا زمانمارپيچی در سطحی باالتر 

و دروغين بودن کليت آن » گشتاورد«ِ سست، غير علمی و متناقض پايه ها و ستون های تز  ما سرشت 

  :را در عرصۀ نظری و زيان مند و خطرناک بودن آن را در عرصۀ سياسی و عملی نشان داديم

در همۀ صفحات کتابش از  ديديم که او، به رغم آنکه تقريبًا درک بافراست از مارکسيسمدر زمينۀ 

مارکسيسم حرف می زند و مدعی ارائۀ نظريه ای در تکامل مارکسيسم است، هيچ تعريفی از 

مارکسيسم را معادل حزب طبقۀ  –گاهش بر حسب مصلحت ديد -گاهی . می دهدمارکسيسم به دست ن

اما در هيچ حالت . جنبشی پرولتاريا می گيرد و گاه به مثابۀ يک يط رهايکارگر و گاه بيانگر علم شرا

کند که از نظر او معيار يعنی برای خواننده روشن نمی  ،اصول و مبانی مارکسيسم را مشخص نمی کند

تاکتيک يا يک  کي ،استراتژیيک سياست، يک های مارکسيستی بودن يا نبودن يک نظريه، يا معيار

وجود دارند که  »...گشتاورد«در کتاب ؟ ما در اين نوشته نشان داده ايم قرائنی سازمان و حزب کدام اند

به جز اصول  احيانًا(نشان می دهند بافراست اصول روشن، ثابت و پايداری برای مارکسيسم 

ل نيست و اگر گاه به طور گذرا از اصول حرف می زند، منظور او يا اصول ديالکتيک يقا) ديالکتيک

گمان او در جريان مبارزۀ مارکسيسم با که به » اصولی«است و يا ) آن هم در بيان هگلی آن اصول(

ما در اين نقد بارها تأکيد کرده و نشان داده ايم که اصول و مبانی . رويزيونيسم به وجود می آيند

همگی پيش از ظهور ) توضيح داده و مشخص کرده ايم ٢که به روشنی آنها را در بخش (مارکسيسم 

رويزيونيسم به معنی رد يا  داشته اند و اصوًالاشکال شناخته شدۀ رويزيونيسم تدوين شده و وجود 

 چهي. است» اصالح مارکسيسم«تحريف اين اصول و يا برخی از آنها به اسم مارکسيسم و به بهانۀ 

   .می آيد به دست اصل مارکسيستی نه به کمک رويزيونيسم به دست آمده و نه حتی در مبارزه با آن

کسيسم و معيارهای آن دست او را باز گذاشته تا از يک سو خودداری بافراست از ارائۀ تعريفی از مار

يا از نظر دور نگاه دارد و از سوی  ،مرزها و تمايزهای روشن بين مارکسيسم و رويزيونيسم را نبيند

به مثابۀ  –ديگر انحرافات درون احزاب و سازمان های مارکسيستی را انحرافات درون خود مارکسيسم 

  .قلمداد کند –علمی تئوری و سياست سوسياليسم

او با آنکه احکام و . می توان تکرار کرددرک بافراست از رويزيونيسم همين موضوع را در مورد 

) اين نوشته نقل کرديم ٣که ما مهم ترين آنها را در بخش (گزاره های زيادی دربارۀ رويزيونيسم آورده 

فراست به روشنی با. به دست نداده استرويزيونيسم اما تعريفی از  ،و ده ها صفحه در اين باره نوشته

ی در نقاب مارکسيسم که اصول و يی و خرده بورژوايبا درک از رويزيونيسم به عنوان ديدگاه بورژوا
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. مبانی مارکسيسم را به اسم اصالح و تکامل مارکسيسم قلب و تحريف يا رد می کنند مخالف است

که » تعين َپسِت آن«گيريم (» ينی از مارکسيسمتع«، »نوعی مارکسيسم«رويزيونيسم از ديد بافراست، 

، »برادر دوقلوی مارکسيسم«، )می خواهد در عين پستی خود، مارکسيسم را ارتقا و تعالی بخشد

بافراست نتوانسته حتی يک اصل، يک حکم، يک قانون و يا . و غيره است» محرک مارکسيسم موتور«

ر تدوين آن، چه به طور مثبت و چه به طور منفی، يک تئوری مارکسيستی مثال بزند که رويزيونيسم د

ما در اين نوشته نشان داده ايم که رويزيونيسم هيچ چيز تازه ای ارائه نداده و به ايده . نقشی داشته باشد

با نفی آنها است که  ی در زمينه های فلسفی، اقتصادی و سياسی باز گشته که مارکسيسم اصوًاليها

، اولی انقالبی کت مارکسيسم و جهت حرکت رويزيونيسم ضد يکديگرندجهت حر. مارکسيسم شده است

بافراست مدعی است که رويزيونيسم نيروی محرک . و پيشرو است و دومی ارتجاعی و قهقرايی

توجه خواهد کرد که  ،کس برای اينکه به نادرستی اين ادعای بافراست پی ببرد و هر مارکسيسم است

که نيروی  وجود نداشترويزيونيسمی  ١٨٩٨تا  ١٨۴٨سيسم يعنی از در پنجاه سال نخست تکامل مارک

 ١٨٩٨تاريخ پديدار شدن نخستين شکل رويزيونيسم يعنی برنشتاينيسم سال (محرک مارکسيسم باشد 

يا در اين سال (!) مارکسيسم تکاملی نداشته است  ١٨٩٨تا  ١٨۴٨به عبارت ديگر يا در فاصلۀ ). است

و يا اينکه ادعاهای بافراست مبنی براينکه (!) ل می يافته است ها بدون نيروی محرک تکام

و غيره » برادر دوقلوی مارکسيسم« ،»ارکسيسمممحرک  موتور«، »دگر مارکسيسم«رويزيونيسم، 

ل ديگری برای اثبات نادرستی اين ادعا که يکی از ستون ها و يالبته ما دال. بی پايه و نادرست اند ،است

اينکه بافراست نتوانسته حتی  کيل می دهد ارائه کرده ايم مثًالشگشتاورد را ت شايد ستون اصلی کتاب

يک اصل، يک حکم، يک قانون و يا يک تئوری مارکسيستی ذکر کند که رويزيونيسم در تدوين آن 

  .نقشی داشته باشد

ئه کرده از آن ارا) کنکرت(فراست همان گونه که نه تعريفی از مارکسيسم داده و نه درکی انضمامی با

يعنی توضيحی که تعين ها و جنبه های مخالف مارکسيسم را در يک کل واحد و در ارتباط با (است 

يعنی نه . ، از ارائۀ تعريفی روشن و درکی انضمامی از رويزيونيسم هم ناتوان است)يکديگر جمع کند

را در ) شناخته شده اند کنونيم اشکالی از رويزيونيسم که تايوگيا دقيق تر ب(توانسته است رويزيونيسم 

انضمامی ای که عرصه های فلسفی، اقتصادی، سياسی و سازمانی توضيح دهد و نه حتی از درک های 

درک لنين از رويزيونيسم و درک ما به طور مشخص . ه داده اند بهره جويدديگران در اين بار

هدف ما از اين کار چند چيز  .اين نوشته آورده ايم ۵و  ۴را در بخش های لوکزامبورگ از رويزيونيسم 

  :بوده است
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و ) برنشتاينيسم(نشان دادن ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی و فلسفی يکی از اشکال رويزيونيسم  -

  .تقابل آنها با اصول و مبانی مارکسيسم

نشان دادن اينکه مارکسيست های پيگير، به طور مشخص لوکزامبورگ و لنين و نيز پلخانف و  -

 همان آغاز ظهور برنشتاينيسمو بسياری ديگر، از ) که هنوز مارکسيست بودند هنگامی(کائوتسکی 

با آن در عرصه های فلسفی، سياسی و اقتصادی پرداختند ) مبارزۀ مرگ و زندگی(به مبارزۀ شديد 

بيرون رود نشدند؛ از ديد آنها، و » دامنۀ مارکسيسم«و از » رويزيونيسم پخته شود«و منتظر اينکه 

 .رويزيونيسم از همان آغاز ضد مارکسيسم و در صدد محو آن بودبه درستی، 

نشان دادن اينکه لنين و لوکزامبورگ، برخالف بافراست، رويزيونيسم را نه پارۀ دگر مارکسيسم،  -

ی يبلکه سيستمی از ديدگاه های بورژوا ،نه نيروی محرک مارکسيسم، نه برادر دوقلوی مارکسيسم

کسيسم می دانستند که در عرصۀ بين المللی، يعنی در جنبش جهانی ی در نقاب ماريو خرده بورژوا

طبقۀ کارگر، اصول و مبانی مارکسيسم را نشانه رفته اند و در جهت از ميان بردن اين اصول و 

از اين رو  ،عمل می کند درون جنبش کارگریرويزيونيسم دشمنی است که از . مبانی عمل می کنند

بافراست از آنجا که مارکسيسم را با احزاب و سازمان های . به طور ويژه ای خطرناک است

ی با خود طبقۀ کارگر اشتباه گرفته يمارکسيستی و در مواردی با جنبش مارکسيستی و حتی در جا

چون می گويد مارکسيسم همان حزب طبقۀ کارگر است و حزب طبقۀ کارگر همان طبقه (است 

بايد گفت به ضد (جنبش کارگری عمل می کند اين واقعيت را که رويزيونيسم از درون ) است

. عمل می کند از درون مارکسيسمبدين صورت بيان کرده که رويزيونيسم ) کارگران عمل می کند

مارکسيسم به . خدوش ساخته استبدين طريق بافراست مرز ميان انقالب و ضد انقالب را محو و م

و تنها تعريف (روشن و ثابتی دارد  بۀ تئوری و سياست سوسياليسم علمی که اصول و مبانیمثا

، هيچ نزديکی ای با رويزيونيسم ندارد و رويزيونيسم برخالف ادعای )دقيق مارکسيسم همين است

جان «چون (يعنی در درون تئوری و سياست مارکسيسم » در جان مارکسيسم«بافراست 

 ! ندارد» منزل«، )چيزی جز اين نيست »مارکسيسم

يه ديدگاه های خود در مورد رويزيونيسم و ارتباط آن با تحول ساختار فراست در توضيح و توجبا

اجتماعی و سياسی سرمايه داری از يک سو و ساختار حزبی از سوی ديگر، دچار يک  –اقتصادی 

 . می شوداشتباهات تاريخی رشته 

 درتعريف مارکس و انگلس، لوکزامبورگ و لنين، و هم  رويزيونيسم هم در« بافراست مدعی است

واقع امر، چيزی نيست بجز جريانی در درون جنبش انقالبی طبقه کارگر و در درون حزب انقالبی 
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در » رويزيونيسم«واقعيت اين است که اصطالح ). ۴ص  ،»...گشتاورد«(» همين طبقه) کمونيستی(

و در سال های نخست سدۀ بيستم ) ١٨٩٨به طور مشخص پس از سال ( ١٨٩٠آخرين سال های دهۀ 

. رواج يافت) در آلمان و ديگر کشورها(مشخص کردن ديدگاه های برنشتاين و هم فکران او  برای

  .مارکس و انگلس هرگز اين اصطالح را به کار نبردند

بافراست همچنين مدعی است از آنجا که لنين رويزيونيسم را پديده ای مربوط به دوران امپرياليسم می  

حزب توده «که ساختار حزب سياسی طبقۀ کارگر بايد از ساختار  برای مبارزه با آن معتقد بود ،دانست

، مانند حزب سوسيال دموکرات آلمان که مربوط به دوران سرمايه داری »ای مدل مارکس و انگلس

او در . تغيير يابد» حزب انقالبيون حرفه ای مدل روسی«رقابت آزاد است، به ساختار ديگری يعنی به 

که متکی بر هيچ سندی در جنبش کارگری » مدل«قابل هم قرار دادن دو م اين ادعای خود عالوه بر

» مارکس شناسان«و » ی دانشگاهیمارکسيست ها«، »مارکسيست های قانونی«نيستند و ساختۀ ذهن 

اساس برخی گفته های منشويک ها و ديگر مخالفان لنين هستند، دچار اشتباه تاريخی فاحشی می بر

ن حرفه اضرورت وجود سازمان انقالبيبه هنگام طرح ، ١٩٠٢در سال نين واقعيت اين است که ل. گردد

که لنين هرگز اين » حزب انقالبيون حرفه ای«و نه ( کارگری روسيهـ ای در حزب سوسيال دموکرات 

امپرياليسم به مثابۀ سرمايه او  .، هنوز چيزی در مورد امپرياليسم نمی دانست)اصطالح را به کار نبرد

از . کرد ليلحت ١٩١۶رقابتی، در سال از سرمايه داری  باالترهمچون مرحله ای  را داری انحصاری

در تمام نوشته های لنين در مورد رويزيونيسم، حتی يک بار واژۀ امپرياليسم به کار ، ١٩١۴تا  ١٨٩٩

ايه امپرياليسم باالترين مرحلۀ سرممانند  ،اونوشته های  درنيز واژۀ رويزيونيسم همچنين . استنرفته 
چپ روی  ،)١٩١٧( دولت و انقالب، )١٩١۶( ، امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم)١٩١۶( داری

رابطه ای که بافراست با انتساب به از اين رو . به کار نرفته است ،)١٩٢٠( بيماری کودکی کمونيسم

. استخی تاريهای با واقعيت مغاير نادرست و  ،برقرار کردهرويزيونيسم و امپرياليسم لنين بين 

همچنين رابطه ای که او از جانب لنين بين رويزيونيسم و سازمان انقالبيان حرفه ای برقرار می کند به 

 .يا از منابع مغشوش و مجهول است اينها ساخته و پرداختۀ ذهن بافراست. تمامی گويای حقيقت نيست

سياسی برای رشد  اجتماعی و –درست است که در عصر امپرياليسم زمينه های مختلف اقتصادی 

به  رويزيونيسم ظهور و عملکردشرط ديگر ولی تر از دوران پيش از آن است، رويزيونيسم مساعد

و دقيق (نقاب مارکسيسم وارد عرصۀ مبارزۀ طبقاتی که به قول لنين با  ،مثابۀ دشمن سوسياليسم علمی

مارکسيسم در جنبش  گسترش نفوذ و اعتبار ،شودمی ) يم خنجر زدن از پشت به کارگرانيتر بگو

در حالی که هنگام ضعف نفوذ سوسياليسم علمی در جنبش کارگری، دشمنان مارکسيسم  .کارگری است

نيازی به اين نمی بينند که نقاب مارکسيسم بر چهره گذارند، بلکه مبارزۀ خود را به ضد جنبش کارگری 
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نه لنين، نه  خالصه اينکه .می برندبه ويژه با ليبراليسم به پيش ی يبا انواع ايدئولوژی های بورژوا

رويزيونيسم  ابه مبارزه ب) ١٩١۶تا (به بعد  ١٨٩٨لوکزامبورگ و نه مارکسيست های ديگری که از 

يم معنی دقيق ياز ارتباط امپرياليسم با رويزيونيسم حرفی نزدند و درست تر اين است که بگو پرداختند

شناخته  - از جمله لنين –ی آن هنوز برای مارکسيست ها امپرياليسم و نتايج اقتصادی و سياسی و سازمان

  .شده نبود

مدل مارکس و «اشتباه تاريخی ديگر بافراست اين است که برای نشان دادن تقابل بين به اصطالح 

در مورد حزب طبقۀ کارگر که از نظر او همان حزب سوسيال دموکرات آلمان است و مدل » انگلس

ب سوسيال دموکرات زاز ديد او حزب بلشويک است، شمار اعضای حکه » حزب انقالبيون حرفه ای«

و شمار اعضای حزب بلشويک را در همان » ميليون ٣«آلمان را در آستانۀ جنگ جهانی اول، برابر 

  ).البته بدون ذکر هيچ منبعی(نفر قلمداد می کند » چند هزار«زمان حدود 

 ،حزب را تنها شمار اعضای آن تعيين نمی کند نخست بايد توجه داشت که توده ای بودن يا نبودن يک

 نفوذ آن در ميان توده هاآن و به ويژه به  ترکيب رهبریو نيز  خط مشی حزببلکه عالوه بر آن بايد به 

به هنگام فراخوان حزب برای عمل معينی مانند اعتصاب، تظاهرات، عدم اطاعت  که مثًال(توجه کرد 

ی که در مقايسۀ بين اين دو حزب مورد توجه يچيزها ،)بی استغيره قابل ارزيا و شورش در ارتش و

اشتباه بزرگی شده  مورد شمار اعضای دو حزب مزبور دچاردر اما بافراست حتی . بافراست نبوده اند

ما با ذکر منابع مختلف نشان داده ايم که شمار اعضای حزب سوسيال دموکرات آلمان در آستانۀ . است

و شمار اعضای حزب بلشويک در آن زمان چند ده !) ميليون ٣و نه (ميليون  ١جنگ اول جهانی برابر 

سه برابر بزرگتر نشان دادن شمار اعضای حزب سوسيال . بوده است!) و نه چند هزار(هزار 

دموکرات آلمان و چند يا چندين برابر کوچکتر به حساب آوردن شمار اعضای حزب بلشويک برای 

ارائه داده شود و معياری عددی » دو مدل حزبی«بافراست در مورد  آنکه توجيهی کّمی برای نظريۀ

ارائه گردد، خواه تعمدی باشد و خواه از روی کم توجهی و غفلت، يعنی عدم رجوع به منابع معتبر، 

ليت الزم در عرضۀ داده های تاريخی است که به نوبۀ ئونشان دهندۀ جدی نبودن و نبود احساس مس

  .نشان می دهد ،ی گرفته می شوديها» فاکت«از چنين  خود سستی نتايجی را که

  !او اهميت چندانی ندارنداشتباهات فلسفی اما اشتباهات تاريخی بافراست در برابر 

اما چنين بيانی معايب و . ارائه دهد» فلسفی«بافراست در کتاب خود کوشيده است در همه جا بيانی 

زيرا بحث های شبه فلسفی بافراست . نه جبران می کند ی تحليل او را نه می پوشاند ويکمبودهای محتوا



132 

 

بارۀ اين نوشته به تفصيل در ٧در بخش  ما. تر نمی روندلفظ و شکل در زمينۀ ديالکتيک فرااز حد 

  :کاربرد ديالکتيک سه خطای بزرگ مرتکب می شود بافراست از نظر. خطاهای فلسفی او بحث کرديم

بينش التقاطی او در زمينۀ مارکسيسم و رويزيونيسم و ارتباط  ،اشتباه نخست بافراست در اين زمينه -

او التقاط را جانشين ديالکتيک کرده و به بيان دقيق تر به التقاط شکل و شمايل . ميان آن دو است

التقاطی گری اگر به عنوان «: هگل التقاطی گری را چنين تعريف می کند. کتيکی داده استالدي

چيزی از اين فلسفه و چيزی از فلسفۀ ديگر صرف نظر از انسجام و مکتبی در نظر گرفته شود که 

مانند لباسی که از وصله های مختلف با رنگ های گوناگون تهيه شود  سازگاری منطقی آنها بگيرد،

چنين التقاطی چيزی نيست جز مجموعه ای که فاقد . چيزی است که بايد به شدت محکوم گردد

نحوۀ برخورد بافراست به مارکسيسم و رويزيونيسم و  .»است هرگونه سازگاری و استحکام درونی

ادعای او در مورد از يک نوع بودن، هماغوشی و همبستری آنها، در حالی که از نظر مبانی 

التقاط بافراست شکل و ظاهر ديالکتيکی . با هم  فرق دارند، چيزی جز التقاط نيست فکری کامًال

  دارد 

اين است که او تفاوت بين نفی ديالکتيکی  ،ستوند با اشتباه نخست اوکه در پي ،اشتباه دوم بافراست -

اين موضوع را ما به تفصيل بازکرديم و نشان داديم که . و نفی ساده و مکانيکی را نمی بيند

و مارکسيسم نيز در  ،رويزيونيسم در صدد محو مارکسيسم است و نه نفی ديالکتيکی و ارتقای آن

ثابت خود دفاع می کند و در اين مبارزه به  معلوم و اصول و مبانی قبًالمبارزه با رويزيونيسم از 

رابطۀ بين مارکسيسم و رويزيونيسم رابطۀ وحدت و مبارزۀ بين اضداد يک . اصل جديدی نمی رسد

 .  روند ديالکتيکی، رابطۀ درونی يک زوج ديالکتيکی نيست

 خصلت پيشرو فراستاين است که با ،ردبلی او پيوند داکه با دو اشتباه ق ،فراستاشتباه سوم با -

، به حرکت جامعه و تفکر انسانی حرکت ديالکتيکی را در نظر نمی گيرد، يعنی اين واقعيت را که

 . از نظر دور می دارد ،است حرکتی پيش رونده رغم سکون ها و عقب گردهای موضعی و موقت،

مورد اينکه  بينش بافراست را در گراين سه اشتباه بزرگ، ما هم چنين نشان داديم که ا افزون بر

است بپذيريم، با توجه به اينکه در فاصلۀ » نيروی محرک مارکسيسم«و » دگِر مارکسيسم«رويزيونيسم 

به اين نتيجه خواهيم رسيد که يا مارکسيسم در  ،با پديدۀ رويزيونيسم روبرو نبوده ايم ١٨٩٨تا  ١٨۴٨

مورد » اضداد«نی نيروی محرکی وجود نداشته و يا اينکه اين فاصله تکاملی نداشته و ايستا بوده، يع

حالت با بينش  دوهر که در  ،)يعنی مبارزه نمی کرده اند(نظر بافراست در وحدت کامل بوده اند 

 .متافيزيکی بافراست مواجه خواهيم بود
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در  فراست از نظر فلسفی دچار انحراف ايده آليستی است که خود رابا ما همچنين نشان داديم که

از نظر بافراست تکامل مارکسيسم محصول : نشان می دهد) مارکسيسم(ی ايده يی و خودپويخودزا

وحدت و تضاد آن با رويزيونيسم است و چون رويزيونيسم خود نوعی مارکسيسم، دگِر مارکسيسم، 

  .پس تکامل مارکسيسم امری مستقل و خودزا و خودپو است ،تعينی از مارکسيسم و غيره است

يا » نظريه از جنس عمل است«ی مانند يهای ديگر انحراف ايده آليستی او را می توان در تز هاجنبه 

  .و غيره مالحظه کرد» فلسفه از جنس عمل است«

ديديم که بافراست از مارکسيسم حرف می زند بی آنکه از مهم ترين عنصر يا مؤلفۀ مارکسيسم، يعنی 

در تحليل های او اشاره ! نام ببرد ای ثابت و قابل اعتمادنقطۀ اتکبه عنوان  ،اصول و مبانی مارکسيسم

ظاهرًا بافراست تنها چند اصل ديالکتيک را . ای به اصول و مبانی ثابت و ماندگار مارکسيسم نمی بينيم

ثابت و ماندگار می داند و به اصول و مبانی مارکسيسم در زمينه های ماترياليسم تاريخی، اقتصاد 

زۀ طبقاتی و نقش و ساختار سازمان های طبقۀ کارگر و غيره کارِ  چندانی سياسی، سياست و مبار

از ديد ما بی توجهی بافراست به اصول و مبانی مارکسيسم، يعنی احکام و قوانينی ثابت و . ندارد

ناشی از ) ثابت و ماندگار، دست کم تا زمانی که سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی وجود دارد(ماندگار 

عناصر پايداری که نتيجه و به ديگر شکاکيت اين است که های ويژگی  ی ازيک. است نوعی شکاکيت

  .پای بند نباشيم ،محصوالت ادراک هستند

اگر در تفکر ديالکتيکی : مشاهده می کنيمنيز ديالکتيک را در مورد خود برخورد شکاکانه بافراست 

يعنی عنصر تصديقی و  ،نرسيم مثبت عقلرا در نظر بگيريم و به جنبۀ ) سلبی( عقل منفیۀ بتنها جن

به ويژه  ،به شکاکيت خواهيم رسيد ،يا به دنبالش نباشيم ،مثبتی در روند نفی و گذار به دست نياوريم

  . ون باشدگهنگامی که موضوع عقل منفی، فلسفه های مختلف يا تئوری های گونا

حزب سوسيال دموکرات  که گويا در مورد حزب طبقۀ کارگر» مدل مارکس و انگلس«بافراست از 

سخن می گويد  ،است» حزب انقالبيون حرفه ای«حزب لنينی که از ديدگاه او آلمان نمونۀ آن است و از 

برای دوران سرمايه داری رقابت آزاد مناسب » حزب توده ای مارکس و انگلس«و معتقد است که مدل 

نحصاری يا امپرياليسم مناسب برای دوران سرمايه داری ا» مدل حزب انقالبيون حرفه ای«بود و 

ی ناپذير يزء جدارويزيونيسم ج ،علت اين امر از نظر بافراست اين است که در دوران امپرياليسم. است

را برای حزب سياسی طبقۀ » مدل انقالبيون حرفه ای«بافراست از آن جهت . جنبش کارگری است

 ،ختار حزبی مبتنی بر انقالبيون حرفه ایديد او سا کارگر در دوران امپرياليسم مناسب می داند که از
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بسيار بيشتر از ساختار حزب توده ای جلو نفوذ و گسترش اپورتونيسم و رويزيونيسم در حزب را می 

 . گيرد

 »حزب انقالبيون حرفه ای مدل روسی«و » حزب توده ای مدل مارکس و انگلس«بافراست تعريفی از 

 ،است» حزبی توده ای«چون  ،مدل اول می آيد که درين برناما از فحوای کالم او چ. ارائه نمی دهد

ان ورود کارگرانی که تازه از تجزيۀ خرده بورژوازی به وجود آمده اند و يا به طور کلی کارگرانی کام

مدل حزب انقالبيون «اما در  ،بيشتر است ، به حزبی و عقب مانده دارنديکه ديدگاه های خرده بورژوا

مۀ اعضا بايد انقالبی حرفه ای باشند و به طور کلی معيارهای عضوگيری ه چون ظاهرًا» حرفه ای

  .امکان ورود عناصر غير انقالبی کمتر می شود ،سخت تر است

چون فکر نمی کنيم آنها به الگو و  مدليم يما نمی گو(ک مارکس و انگلس از حزب ما نشان داديم که در

، درکی مبتنی بر ورود هر کس به حزب )شتندمدل خاصی در مورد حزب سياسی طبقۀ کارگر باور دا

مارکس و انگلس در مورد انقالبی بودن تئوری و سياست حزب و ساختار پرولتری حزب بسيار . نيست

اصولی و سختگير بودند و در اين موارد با رهبران حزب سوسيال دموکرات آلمان از بدو تشکيل آن 

از اين رو حتی اگر به ). يادی اين را نشان داده ايمما با مثال های ز(درگيری های زيادی داشته اند 

، حزب سوسيال دموکرات )که از ديد ما چنين مدلی وجود ندارد(معتقد باشيم » مدل مارکس و انگلس«

ل برنامه ياين حزب از آغاز تشکيلش با سازش تئوريک در مسا. آلمان مثال خوبی برای اين مدل نيست

 اطی و سازشکارانۀ برنامۀ گوتا يک نمونۀ آن است که مارکس و خصلت التق(ای و سياسی توأم بود 

س بر ت های طوالنی نقد مارکددر ضمن رهبری اين حزب تا م .با آن مخالف بودند انگلس شديدًا

حتی ). نهان کردپطبقۀ کارگر افکار عمومی و  سوسيال ـ دموکرات آلمان برنامۀ گوتا را از تودۀ حزب

حزب به وجود آمد، به  نامه انسجامی دراز لحاظ بر) ١٨٩١(مۀ ارفورت برناپس از آنکه با تصويب 

که (زودی از لحاظ تاکتيکی و عملی رگه های کمابيش نيرومند خط مشی اپورتونيستی در آن بروز کرد 

 ١٨٩۵يک نمونۀ آن را در مورد خط مشی مسالمت آميز به هر قيمت و اعتراض انگلس بدان در سال 

فت آوری نبود و اين امر هيچ گچيز ش ١٨٩٨عيتی ظهور برنشتاينيسم در سال ضو در چنين و )ديديم

فکران او در برنشتاين و هم ما با نقل اسنادی نشان داديم که اتفاقًا. ربطی به توده ای بودن حزب نداشت

بيرون آمده از تحصيل کردگان » نخبگان«مخالف و طرفدار حزبی که » توده ای«با حزب  ١٨٧٩سال 

به طور کلی هر نوع . بودند ،در آن دست باال را داشته باشند» بورژواهای بشر دوست«سط و طبقۀ متو

يعنی متکی بر توده های کارگر و توده های حزبی انقالبی  ،توده ای رويزيونيسمی با حزبی واقعًا
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سترش البته از تودۀ سر براه و مطيع بدش نمی آيد و به ويژه رويزيونيسم راست خواهان گ. مخالف است

  .بادکنکی حزب در راستای جلب و جذب افراد جاه طلب و يا مطيع و سر براه است

حزب مورد نظر لنين فقط از انقالبيان حرفه ای تشکيل نمی شود و انقالبيان ما همچنين نشان داديم که 

اساس اصطالحات مرسوم در حزب سوسيال حزب لنينی بر. حرفه ای شمار کمی از اعضا هستند

. سازمان انقالبيان حرفه ای و سازمان کارگرانمرکب بود از  ،ارگری روسيه در آن زماندموکرات ک

عبارت بود از طيف های مختلفی از سازمان های مختلف حزبی با درجات  سازمان کارگران در حزب

بهتر است در اين مورد سخنان خود لنين را . مختلف پنهان کاری و درجات مختلف وابستگی به حزب

  :آورديم دوباره نقل کنيم که قبال

ايده ای که من در کنگره از آن دفاع کردم، به  بارۀ وظايف سازمانی مادرنامه ای به يک رفيق در «

برحسب . اين موضوع را به طور شماتيک می توان چنين بيان نمود. طور روشنی خالصه شده است

بندی های زير به طور تقريبی  درجۀ سازمان يابی به طور کلی و درجۀ مخفی بودن به طور خاص رده

سازمان کارگران که تا آنجا که امکان دارد بايد )  ٢سازمان انقالبيان )  ١: قابل تشخيص اند] در حزب[

من در اينجا خود را به طبقۀ کارگر محدود می کنم چون بديهی است که در برخی (وسيع و متنوع باشد 

يعنی سازمان [اين دو رده بندی ). مر می شوندشرايط برخی عناصر طبقات ديگر نيز مشمول اين ا

سازمان های کارگری مرتبط )  ٣افزون برآن، . حزب را تشکيل می دهند] انقالبيان و سازمان کارگران

)  ۵سازمان های کارگری غير مرتبط با حزب ولی به طور واقعی تحت رهبری آن، )  ۴با حزب، 

ل به هنگام تظاهرات بزرگ مبارزۀ طبقاتی، بخشی از عناصر سازمان نيافتۀ طبقۀ کارگر که به هر حا

به طور تقريبی چنين است درک من از اين . می آيندر رهبری حزب سوسيال ـ دموکرات درآنان زي

من قبال قسمتی از نامه ای به يک رفيق را نقل کردم که نشان می «: و سرانجام می گويد» .موضوع
به سازمان هم ممکن و هم ) صد صد نه اينکه ده ده(ان دهد همانا وارد کردن همۀ اين قبيل کارگر

ضروری است، و ضمنًا عدۀ بسيار بسيار زيادی از اين سازمان ها می توانند و بايد متعلق به حزب 
  )تأکيد بر کلمات در اينجا افزوده شده است(» باشند

چيز ديگری نبود  ]ايدۀ حزب انقالبيون حرفه ایانگيزۀ لنين برای طرح [«فراست مدعی است که با 

   .»بجز محدود کردن پايگاه رويزيونيسم در حزب انقالبی سوسياليست

چيز ديگری جز محدود کردن پايگاه » ن حرفه ایوزب انقالبيحانگيزۀ لنين از طرح ايدۀ «اگر 

از کسی يا  انگفته است؟ آي رويزيونيسم در حزب نبوده بايد پرسيد چرا لنين اين موضوع را صريحًا
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حرف » نص صريح «معلوم نيست چرا بافراست در مقابل ! باک و يا مالحظه داشته است؟جريانی 

  ! يل و تفسير روی آورده است؟تأوبه » باطنيان«های لنين مانند 

  :چه می گويد!) که بافراست خود را سخنگوی او کرده است(ببينيم خود لنين 

  :من تأييد می کنم«

را حفظ کند نمی تواند ] ادامه کاری[داری از رهبران که تداوم هيچ جنبش انقالبی بدون سازمان پاي)  ١

  . دوام يابد

ی که خود جوشانه وارد مبارزه می شوند، پايۀ آن را تشکيل می دهند و در آن يهر قدر توده ها)  ٢

شرکت می کنند وسيع تر باشد، ضرورت چنين سازمانی فوريت بيشتری می يابد و اين سازمان بايد 

  ).زيرا برای عوام فريبان منحرف کردن بخش عقب ماندۀ توده ها آسان تر خواهد بود( محکم تر باشد

چنين سازمانی بايد به طور بسيار عمده شامل کسانی باشد که به طور حرفه ای در فعاليت انقالبی )  ٣

  .درگير شده اند

که  محدود کنيمی در يک دولت خودکامه، هر قدر ما عضويت در چنين سازمانی را بيشتر به کسان)  ۴

زه با پليس سياسی به طور حرفه ای در فعاليت انقالبی وارد شده اند و به طور حرفه ای در هنر مبار

  .، محو کردن چنين سازمانی مشکل تر خواهد بودآموزش ديده اند

شمار افرادی از طبقۀ کارگر و ديگر طبقات جامعه که قادر به پيوستن به جنبش ] در اين صورت) [ ۵

   ٥٥».نجام کار فعال در آنند بيشتر خواهد بودو ا

که سازمانی (بدين سان می بينيم لنين کلمه ای در اين باره نگفته که هدف از سازمان انقالبيان حرفه ای 

  .محدود کردن پايگاه رويزيونيسم در حزب انقالبی است) است در درون حزب و نه تمامی حزب

در درجۀ اول پای بندی به اصول نظری و (ر لنين در حزب گفتيم که وجود انضباط مورد نظ ما قبًال

زمينه را برای ورود ) برنامۀ حزب و سپس اصول تشکيالتی و از جمله تبعيت اقليت از اکثريت و غيره

برای اهداف  ولی سازمان انقالبيان حرفه ای اساسًا ،جريان های ليبرالی و فرصت طلب محدود می کرد

  .آنها را توضيح داده است صريحًاکه لنين  ،استباال  ۵تا  ١

                                                            
 .١۵٢-١۵٣ص ، ١٩٧٣چه بايد کرد، ترجمۀ انگليسی، انتشارات خارجی پکن، لنين،  -  ٥٥
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که بافراست مصداق آن را حزب  ،»حزب توده ای مدل مارکس و انگلس«بدين سان نه به اصطالح 

ويژگی ها و تعيناتی که مارکس و انگلس برای حزب سياسی طبقۀ  با ،سوسيال دموکرات آلمان می داند

مان انقالبيان حرفه ای که زير مجموعه انطباق دارد و نه حزب بلشويک و ساز ،کارگر بيان کرده اند

 دو عملکر» مدل حزب انقالبيون حرفه ای مدل روسی«با درکی که بافراست از  ،ای از اين حزب است

  . منطبق است ،آن دارد

که در اين نوشته اجزا و جنبه های مختلف  »نظريۀ گشتاورد مارکسيسم«نتيجه آنکه کل بنای تئوريک 

  .قرار داديم فرو می ريزدآن را مورد بررسی و نقد 

  »نظريۀ گشتاورد مارکسيسم«نتايج سياسی 

مبارزۀ و بنيادی مهم  ۀعرصسه مبارزۀ نظری، در کنار مبارزۀ سياسی و مبارزۀ اقتصادی يکی از 

مبارزۀ عملی يعنی مبارزۀ سياسی و مبارزۀ بايد در خدمت  مبارزۀ نظریاما . طبقاتی پرولتاريا است

حزب سياسی و رابطۀ آن با ساختار تشکيالتی سی مسألۀ رويزيونيسم ربر. باشدطبقۀ کارگر  صادیتاق

  . طرح شود ،عملی با هدف نتيجه گيری مشخص ، مانند هر بررسی جدی ديگر، بايدپرولتاريا

 : چنين است ،يکی از مهم ترين نتايجی که بافراست می گيرد

يزيونيسم با نگاهی ديالکتيکی نظر کرد خلص کالم آنکه الزم است به رابطۀ ميان مارکسيسم و روَم«

ليکن اين فرايافت به عنوان يگانه فرايافت علمی و . يعنی همان گونه که در واقعيت نيز اين چنين است

نقش رويزيونيسم را به جايگاهی معنادار در ی مارکسيسم در واقع "وحدت جدايش يافته"تاريخی از 

رويکردی که به اين باور می انجامد که . حيا می کندسير حرکت و تطور مارکسيسم باز می آورد و ا

، به آن وزن و وقعی درخور جايگاه مهمی قايل شدالزم است برای عقايد رويزيونيستی در حزب، 

به کالمی . نمود" اعادۀ حثيت"، از رويزيونيسم به نوعی )در مقايسه با برداشت استالينی(بخشيد، يعنی 

به يکی از دو جنبۀ مارکسيسم را به قيمت بی ارزش شمردن آن ديگر، به جای آنکه به طور يکجان

ديگری، تا عرش باال ببريم بايد سعی کنيم تا آنها را در مقام و در جايگاه درخورشان فهم کنيم؛ يعنی 

» .دريابيم که اين دو، در واقع عناصر متضاد يک فرآيند واحد اند و از اين رو به يکديگر تعلق دارند

  ).، تأکيدها از بافراست است١١۵، ص »...گشتاورد «(

 ل شدن جايگاهی مهم برایيقابدين سان نتيجۀ عملی ای که بافراست می خواهد بدان دست يابد 

بافراست . است ز رويزيونيسما» يثيت کردنحاعادۀ «؛ دادن وزن و وقعی در خور بدان ،رويزيونيسم

ارکسيسم را به قيمت بی ارزش شمردن آن به جای آنکه به طور يکجانبه يکی از دو جنبۀ م«می گويد 
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ما » .ديگری، تا عرش باال ببريم بايد سعی کنيم تا آنها را در مقام و در جايگاه درخورشان فهم کنيم

مارکسيست ها می گويند سرمايه داری در اثر . مثالی می زنيم ،»فهم کنيم«برای اينکه نظر بافراست را 

تضاد بين سرشت اجتماعی توليد و سرشت خصوصی به طور مشخص  تضادهای اقتصادی خود و

يا گرايش نزولی نرخ (ی سرمايه يل توليد که به شکل تضاد بين بارآوری کار و ارزش افزايمالکيت وسا

تجلی می کند، به سمت فروپاشی می رود که اين البته بدان معنی نيست که بدون مبارزۀ طبقاتی ) سود

ی شيوۀ توليد سرمايه يو ميرا ط تشديد مبارزۀ طبقاتیيه معنی شرابلکه ب ،سرمايه داری از ميان می رود

مثال برنشتاين ولی نه فقط او بلکه بسياری از رويزيونيست های (رويزيونيست ها . است داری

می گويند که تز فروپاشی سرمايه داری درست نيست، سرمايه داری قادر به انطباق خود با ) امروزی

يا در اثر انقالب های فنی و ) به قول برنشتاين(کارتل ها و تراست ها ط مختلف است و به کمک يشرا

قادر به گذشتن از بحران ها است و گرايش ) به قول معاصران(از جمله انقالب اطالعاتی و غيره 

 نامعين سويزیپل به قول  مثًالنزولی نرخ سود واقعيت ندارد يا اينکه گرايش نرخ سود در طول زمان 

خوب حاال اگر بخواهيم اندرز بافراست را به کار ببنديم ). ت نزولی است يا صعودیمعلوم نيس(است 

ود سنبايد نظر مارکس و مارکسيست ها را که می گويند روند فروپاشی واقعيت دارد و گرايش نرخ 

نظر رويزيونيست ها را که می گويند روند فروپاشی نيز نبايد و  ،»به عرش اعال ببريم« ،نزولی است

بايد موضعی بگيريم . بدانيم» بی ارزش«ه داری غلط است و نرخ سود کاهش نمی يابد و غيره سرماي

  !د و نه کبابزکه نه سيخ بسو

مولبرگر پرودونيسم را در حزب سوسيال دموکرات  ،سال پيش ١۴٠حدود . دنها تازگی ندار»نغمه«اين 

ارزۀ حقيقی به ضد شيوۀ توليد مب«در عين حال اعالم می کرد که » البته«آلمان ترويج می کرد و 

انگلس اين برخورد او را شبيه برخورد کسانی می دانست که در توضيح سوختن . » سرمايه داری است

بارۀ قرار او در. قبول داشتنداجسام هم نظريۀ فلوژيستون و هم ترکيب اجسام قابل اشتعال با اکسيژن را 

  :مولبرگر نوشت دادن ايده های پرودونی در کنار مارکسيسم از جانب

آلماتی مانند  آاربرد می گيرند، قرار داوری مورد روزانه زندگی در آه روابطی سادگی به توجه با«

 سوء تفاهم و مجازند اجتماعی واقعيت های مورد در حتی حق احساس بی عدالتی، عدالت، عادالنه،

 ديديم همان آه چنان ماتآل اين اقتصادی، علمی مناسبات مطالعۀ در آه حالی در نمی آنند، ايجاد

 فلوژيستون در شيمی نظريۀ واژه های آاربرد مثًال آه می آورند به وجود مصيبت باری را اغتشاش

می  حاصل "عدالت" يعنی اجتماعی فلوژيستون به باور از آه است اغتشاشی وخيم تر اين از .امروز
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 دو هر هم اآسيژن و فلوژيستون هم - مولبرگر مانند - اينكه تأييد يا و داشت پرودون چنانكه شود،

  .٥٦»درست اند

بافراست هم می خواهد  ،هم جمع می کرد همان گونه که مولبرگر مارکسيسم و پرودونيسم را با

  : چرا؟ چون از ديد او. هم در يک حزب جمع کند مارکسيسم و رويزيونيسم را با

و واقعی باشد که هم تعين منفی تنها در صورتی می تواند حقيقی ] فرايند حرکت واقعی مارکسيسم[«

سير جريان نادرست بودن را مجددًا را دربر گيرد و ) مارکسيسم اصيل(و هم تعين مثبت ) رويزيونيسم(

  )، تأکيد از بافراست است١١۵، ص »...گشتاورد «(» .تا دوباره به حقيقت خود باز گردد ايجاد نمايد

 ،چند تعين منفی هر ،ارکسيسم يا تعينی از مارکسيسممما نشان داديم که تز رويزيونيسم به مثابۀ نوعی 

و تزی بی پايه است و رويزيونيسم زوج ديالکتيکی مارکسيسم نيست و کنار هم نهادن مارکسيسم 

رويزيونيسم از جانب بافراست، از لحاظ نظری درست مانند کنار هم نهادن اکسيژن و فلوژيستون 

چند بر خطا بودند يرا طرفداران نظريۀ فلوژيستون هرز ،اما از نظر عملی از آن هم بدتر است ،است

اساس ترکيب با اکسيژن را مورد ستم و استثمار قرار نمی دادند يا طرفداران نظر اشتعال بر اما قاعدتًا

اما طرفداران . شان به طور مستقيم به سرکوب طرفداران نظريۀ علمی منجر نمی شد ديدگاه

و خدمت به استثمارگران و طبقۀ کارگر مت انهدام جنبش انقالبی رويزيونيسم به طور مستقيم در خد

  .ستمگران هستند

                                                            
 فلوژيستون بنام اشتعالی قابل مادۀ فرض پايۀ بر را محيط در اجسام سوختن شيمی دان ها اآسيژن، آشف از پيش -  ٥٦

 به ساده اجسام برخی اينكه مشاهدۀ با .می شد خارج سوختن به هنگام اجسام از نظر اين مطابق آه می دادند توضيح

 دارای فلوژيستون آه فرض اين با را پديده اين فلوژيستيكی ۀنظري طرفداران می آردند، پيدا وزن اضافه شدن گرم هنگام

 .است فلوژيستون با جسم همان از سنگين تر فلوژيستون بی جسم يك و می گفتند می دادند توضيح است منفی وزن

اينكه  آشف .آن معكوس شكل در ولی ،داد نسبت فلوژيستون به را اآسيژن مختلف خواص به تدريج تخّيل نسان،بدي

 فرضيۀ به ]در آزمايشگاه[ اآسيژن تهيۀ و اآسيژن، نام به ديگر جسمی با اجسام ترآيب از است عبارت سوختن

 زير( .دادند نشان خود از ]جديد ۀنظري پذيرفتن در[طوالنی  مقاومتی سالخورده شيمی دان های اّما داد، پايان فلوژيستون

نوشتۀ سهراب شباهنگ و آنارشيسم و تقابل آن با سوسياليسم،   متن انگلس در متن و زير نويس به نقل از). انگلس نويس

  :اين کتاب در سايت آذرخش قابل دسترسی است. ٧٦بهروز فرهيحته، ص 

http://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/Anarshism.1106354744.pdf  
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چون جريان نادرست برای تکامل  ،الب توجه است که بافراست می گويد رويزيونيسم الزم استج

پاسخ اين است ). جای ديگر می گويد رويزيونيسم، شر الزم و شر مفيد است(جريان درست الزم است 

وجود دارد و ضرورتی به تقويت و ايجاد » طبيعی«ت به حد کافی به طور که جريان نادرس

  :او می نويسد! آن نيست» مصنوعی«

دارد که  نهفته خود در را) پلوراليسم(پذيری  کثرت نوعی مارکسيسم، سرشت از تلقی اين وانگهی،«

 رويزيونيستی کامًال ء،آرا و انديشه اين اگر حتی نهاد؛ حرمت رأی ديگران و انديشه به بايد آن براساس

 ديدگاه بيشتر هرچه ورود برای راه ، گشودنکل تقويت و خردورزی اعتالء راه يگانه عبارتی به. باشد

گشتاورد «( .»است پرولتری حزب سازی تصميم صحنه به ،)مارکسيسم چارچوب در(مختلف  های
  ) ١١٦ص  »...
رويزيونيسم در درون احزاب و سازمان  خواهان تقويت امکان رشد» یيتکثر گرا«بافراست به اسم  

 ، حتی اگر اين انديشه و آرا کامًال»احترام به انديشه و رأی ديگران«او به اسم . های مارکسيستی است

ورزی خواهان آوردن همۀ ديدگاه ها به درون حزب پرولتری نيستی باشد، و به اسم اعتالی خردرويزيو

 چون انديشه و آرای کامًال ،هميت عملی ندارداو هيچ ا» چارچوب مارکسيسم«قيد در . است

خلط مبحث و ما در اينجا با . در چارچوب مارکسيسم می داند» هر حال«رويزيونيستی را هم به 

اينکه آزادی انديشه و : يميروبرو ،قادر به توليد آن است» فراستیبامکر عقل «ای که تنها  سفسطه بازی

مانع از جمع شدن کسانی که آرای يکسان و  ،داشته باشد بايد وجوددر جامعه آزادی رأی و عقيده 

از ديدگاه دموکراسی آزادی . ی آنها از کسانی که آرای ديگری دارند نيستينزديک به هم دارند و جدا

. عقيده و رأی بدون آزادی تشکل و آزادی تحزب کامل نيست و در واقع می توان گفت معنی ندارد

هم  می توانند با ،سانی که ديدگاه های يکسان و نزديک به هم دارندآزادی تحزب بدين معنی است که ک

به . به معنی سکتاريسم نيست ،ی آنها از کسانی که چنين ديدگاهی ندارنديتشکل به وجود آورند و جدا

 ،ولی ديدگاه های آن را قبول ندارند ،همين طريق اگر از کسانی که عضو حزب يا سازمانی هستند

است و » خردورزی«بلکه عين  ،سازمان را ترک کنند به معنی ديکتاتوری نيستخواسته شود که آن 

بافراست ليبراليسم بی مايه و ميان تهی . ط واقعی برای برخورد آرا استيبه معنی کمک به ايجاد شرا

  !را جانشين دموکراتيسم می کند

آن را با نبايد ولی  ،روشن است که برخورد آرا در درون حزب و سازمان هم بايد وجود داشته باشد

) ١٩٠١(لنين از همان زمان نوشتن طرح ايسکرا و زاريا . برخورد آرا در سطح جامعه اشتباه کرد

خواهان  ،رزبندی با رويزيونيسممشی مارکسيستی در حزب و م طرورت خضمن تأکيد بر ض
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 نظرو برخالف (اختصاص ستون آزادی در ارگان های حزبی برای بحث و جدل درونی حزب بود 

اما روشن است که ارگان سياسی حزب سياسی پرولتاريا نمی تواند . )بافراست بعدها به اين فکر نرسيد

انتخابات را بايد تحريم کرد و روز ديگر  يا بحث بنيادی اش بنويسد که مثًاليک روز در سرمقاله اش 

ارگان نظری ! دارد دو نظر وجود که در حزب هر» دليل«به اين  ،شرکت نموددر آن بگويد که بايد 

ی پرولتاريا حرف بزند و هفته يا ماه ديگر ييا يک ماه از ضرورت فرمانرواهفته يک اند ونمی تحزب 

 ،کسانی که در حزب گرد آمده اند !)يا اينکه هر دو نظر را در شمارۀ واحدی بياورد( آن را رد کند

در نمی تواند جايشان  ،که قبول ندارندو کسانی  ،ی پرولتاريا را قبول دارندينظريۀ فرمانروا قاعدتًا

در . باشد ،لتاريا استحزب انقالبی پرولتری که يکی از اهدافش تسخير قدرت سياسی به دست پرو

که  ،ی هستند که آنها بتوانند عضوشان شوند و ديدگاه خودشان راياحزاب و سازمان ها سطح جامعه

    .و تبليغ کنند ترويج ،ی پرولتاريا استيا فرمانروامخالفت ب مثًال

دارد، يعنی درهم آميختن  گرايشهای آنها عرصه و فعاليت و معياربافراست به در هم آميختن اين دو 

. حزب يا سازمان با جامعه و فعاليت حزبی و معيارهای آن با فعاليت های طبقات مختلف در جامعه

ديدگاه های درونی طبقه  برخورد آرا در درون يک حزب، به ويژه حزب سياسی طبقۀ کارگر، برخورد

طی می تواند به يکه البته از برخورد ديدگاه ها با طبقات ديگر هم تأثير می پذيرد و حتی در شرا ،است

اما برخورد ديدگاه ها در . لتری تبديل شودولتاريا با بورژوازی در درون حزب پروبرخورد آرای پر

تلف و از جمله طبقات متخاصم با يکديگر برخورد نظرات طبقات مخ و مستقيمًا سطح جامعه، اساسًا

   .است

عبارت است از به رسميت شناختن رويزيونيسم و بازکردن » نظريۀ گشتاورد«نتيجۀ سياسی  نمهم تري

آزادی رأی و انديشه و ضرورت برخورد به خطا  به اسمآشکار و رسمی همۀ درها به روی اپورتونيسم 

  .برای باال آمدن حقيقت

ضعف تئوريک، ضعف   ه در شرايطی که جنبش کمونيستی ايران از چهار عامل اين گرايش به ويژ

در ) رفرميستی و آنارشيستی(، وجود گرايش های قوی اپورتونيستی راست و چپ پيوند با طبقۀ کارگر

چه بيشتر زمينه های فعاليت  تيک و سرکوب شديد و محدود شدن هرجنبش کارگری و جنبش دموکرا

تجزيۀ طبقاتی سريع در جامعه و شمار زياد عناصر خرده بورژوای در حال  سياسی، رنج می برد و

تجزيه و عناصر برکنده شده از طبقه و عناصر بی طبقه نيز در ترکيب با چهار عامل ياد شده باعث 

نه تنها کمکی به  ،رشد بيشتر گرايش های رفرميستی و آنارشيستی در درون جنبش کمونيستی می شوند

  .»آنچنان را آنچنان تر می کند«و  بلکه بر وخامت اوضاع می افزايد ،ندله نمی کأحل مس
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برخی از آنها را ذکر کرده که او و خود   – ليل نظری بافراست به دست می آيدحج عملی ای که از تينتا

ايگاه و پنهاده، يعنی محدود کردن  ی خودپيش رواو با هدفی که  صد و هشتاد درجه – در باال آورديم

او در حرف به دنبال تدبيری برای محدود کردن پايگاه و نفوذ . ويزيونيسم مغايرت داردنفوذ ر

شايد اين . ر می شودبه رشد و تقويت رويزيونيسم منجيش ج عملی تحليل هاياما نتا ،رويزيونيسم است

   ! باشد» مکر عقل بافراستی«های هم از عملکرد

***  
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  پيوست ها

 ١پيوست 

  لنين » مارکسيسم و رويزيونيسم«دئولوژيک رويزيونيسم برنشتاينی به نقل از محتوای اي
  

و  "به کانت برگشتند"پروفسورها . پروفسور مآبانه بود "علم"رويزيونيسم در قلمرو فلسفه دنباله رو  «

پروفسورها سخنان سطحی کشيشان را که هزار بار به ضد . رويزيونيسم دنباله رو نوکانتی ها شد

و رويزيونيست ها با تبسم تأييدآميزی طوطی وار  -- ليسم فلسفی بر زبان آمده بود تکرار کردند ماتريا

. زمانی است که رد شده است گفتند که ماترياليسم دير) طبق آخرين کتاب های مرجع درسی(

 ايده آليسم را موعظه می نمودند، اما ،در حالی که خود ،تلقی کردند "سگ مرده"پروفسورها هگل را 

آنان با ژست مخالف در . ين تر و پيش پا افتاده تر بوديايده آليسمی که از ايده آليسم هگل هزار بار پا

برابر ديالکتيک شانه باال می انداختند و رويزيونيست ها به دنبال آنان در مرداب عاميانه کردن فلسفی 

می ) و انقالبی( "پرفن" را به جای ديالکتيک) و آرام( "ساده"علم می افتادند و تکامل تدريجی 

مسلط قرون  "فلسفۀ"پروفسورها از راه انطباق دستگاه های ايده آليستی و انتقادی خود با . نشاندند

، حقوق رسمی می گرفتند و رويزيونيست ها دوش به دوش ])الهيات[يعنی يزدان شناسی (ی يوسطا

به حساب  "امری خصوصی"پيشرو،  بلکه در رابطه با حزب طبقۀ ،آنان دين را نه در ارتباط با دولت

  . می آوردند

رويزيونيست ها در اين زمينه  "اصالحات"در مورد اقتصاد سياسی بايد پيش از هر چيز توجه کرد که 

تودۀ مردم  "با داده های اقتصادی جديد"ی صورت گرفت که يکامل تر و مشروح تر بودند و کوشش ها

و بيرون انداختن توليد خرد توسط توليد بزرگ در ] سرمايه[ز گفته شد که تمرک. را تحت تأثير قرار دهند

گفته شد که بحران ها اکنون . صورت نمی گيرد و در بازرگانی و صنعت نيز ُکند است کشاورزی اصًال

. بحران ها را به طور کلی از ميان خواهند برد کارتل ها و تراست ها احتماًال. نادرتر و ضعيف ترند

سرمايه داری بی اساس است به خاطر اينکه تضادهای طبقاتی گرايش به  "اشیفروپ"گفته شد تئوری 

سرانجام گفته شد مناسب است نظريۀ ارزش مارکس طبق نظرات بوهم . خفيف شدن و نرم شدن دارند

 . باورک تصحيح شود
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ل به همان اندازه باعث تجديد حيات تفکر نظری در يمبارزه به ضد رويزيونيست ها در اين مسا

استدالل های . ياليسم بين المللی شد که مشاجرات انگلس با دورينگ بيست سال پيش از آن شده بودسوس

ثابت شد که رويزيونيست ها . رويزيونيست ها به کمک اعداد و ارقام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

تجاری  برتری فنی و. و موفق می زنند] خوب[به طور سيستماتيک توليد خرد را رنگ و لعاب شاد 

بلکه در کشاورزی نيز با فاکت های غير قابل انکار ثابت  ،بر توليد خرد نه تنها در صنعت توليد بزرگ

توليد خرد خود را بر ...  ی در کشاورزی بسيار کمتر از صنعت پيشرفت کرده استياما توليد کاال. شد

طوالنی کردن ساعات کار  ويرانه های اقتصاد طبيعی با بدتر شدن وضع تغذيه، با گرسنگی مزمن، با

ی که توليد دستی خود را در يروزانه، با بدتر کردن وضع نگهداری دام ها و در يک کالم با روش ها

هر پيشرفتی در علم و فن آوری . به حيات خود ادامه می دهد ،برابر توليد کارخانه ای حفظ می کرد

ه داری منهدم می کند و وظيفۀ اقتصاد ناگزير و بی وقفه شالوده های توليد خرد را در جامعۀ سرماي

پيچيده در هم تنيده اند مورد  سياسی سوسياليستی اين است که اين روند را در همۀ اشکال آن که غالبًا

پژوهش قرار دهد و به توليد کنندۀ خرد ناممکن بودن حفظ  مالکيتش در نظام سرمايه داری و بی آينده 

خطای . رورت پذيرفتن موضع پرولتاريا را ثابت کندبودن کشاورزی دهقانی در اين نظام و ض

ی را که به صورت يک جانبه انتخاب کرده بودند به يرويزيونيست ها در اين مسأله اين بود که فاکت ها

 .  بی آنکه به کل نظام سرمايه داری رجوع کنند ،شيوه ای سطحی تعميم دادند

اه ناخواه از دهقانان دعوت کردند و يا اصرار اين بود که ناگزير و خو نسياسی خطای آنا ديدگاهاز 

يعنی (شيوۀ برخورد توليد کنندۀ خرد  ،بر اتخاذ شيوۀ برخورد پرولتری انقالبی اصراربه جای  ،ورزيدند

  .اتخاذ کنندرا ) شيوۀ برخورد بورژوايی

ی مدت تنها برا. موقعيت رويزيونيست ها در مورد تئوری بحران ها و فروپاشی از اين هم بدتر بود

اثر چند سال رشد باالی صنعتی و رونق  درکوتاهی مردم و سپس کوته بين ترين اشخاص می توانستند 

واقعيات بسيار زود برای رويزيونيست ها . ۀ مارکس بيافتنداقتصادی به فکر تغيير مدل مبانی نظري

شکل ها، . ن فرا رسيدبه دنبال رونق بحرا: روشن کردند که بحران ها پديده ای مربوط به گذشته نيستند

کارتل ها . توالی، چهرۀ بحران ها تغيير کرد، اما بحران ها پديدۀ اجتناب ناپذير سرمايه داری باقی ماندند

به و تراست ها با آنکه توليد را متحد می کردند، در همان حال و به شيوه ای که برای همه آشکار بود، 

ا و ستم سرمايه وخامت بخشيدند و از اين رو تضاد هرج و مرج توليد، عدم اطمينان زندگی پرولتاري

هم در  –کشيده شدن سرمايه داری به سمت فروپاشی . طبقاتی را به درجۀ بی سابقه ای تشديد نمودند
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معنی بحران های انفرادی سياسی و اقتصادی و هم فروپاشی کامل کل نظام سرمايه داری به طور اخص 

  ...ه خاطر عملکرد تراست های غول آسا روشن شده است و به ويژه در مقياسی بزرگ دقيقًا ب

الزم است گفته شود که جدا از اشارات مبهم و آه و افسوس  ،تا آنجا که به نظريۀ ارزش بر می گردد

يزيونيست ها مطلقًا هيچ سهمی در تکامل تفکر علمی نداشته اند و هيچ ی از نوع  بوهم باورک، رويها

  .نداثری از خود باقی نگذاشته ا

کوشيد در مبانی مارکسيسم يعنی در نظريۀ مبارزۀ طبقاتی تجديد  در قلمرو سياست رويزيونيسم واقعًا

گفته شد که آزادی سياسی، دموکراسی و رأی عمومی زمينه های مبارزۀ طبقاتی را از ميان . نظر کند

گفتند . ند باطل می کندبرمی دارد و حکم قديمی مانيفست کمونيست را مبنی بر اينکه کارگران ميهن ندار

در يک دموکراسی حاکم است، ديگر نبايد دولت را ارگان سلطۀ طبقاتی تلقی  "ارادۀ اکثريت"از آنجا که 

  . کرد و نبايد ائتالف با بورژوازی مترقی و خواهان اصالح اجتماعی به ضد مرتجعان را رد نمود

هی موزون از نقطه نظرات است که ی رويزيونيست ها بيانگر دستگاروشن است که اين استدالل ها

ليبرال ها همواره گفته اند پارلمانتاريسم . ليبرالی است -همان ديدگاه قديمی و شناخته شدۀ بورژوا

ی طبقات و تقسيمات طبقاتی را برمی اندازد، زيرا همۀ شهروندان بدون تمايز در حق رأی و يبورژوا

ا در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم و کل تاريخ انقالب کل تاريخ اروپ. حق شرکت در حکومت کشور سهيم اند

تحت . روسيه در آغاز سدۀ بيستم به روشنی نشان می دهد که اين ديدگاه ها تا چه اندازه پوچ و بيهوده اند

. تمايزهای اقتصادی نه تنها محو نمی شوند، بلکه تشديد می گردند "دموکراتيک"آزادی سرمايه داری 

ی را به عنوان ارگان يذاتی دموکراتيک ترين جمهوری های بورژوا پارلمانتاريسم نه تنها خصلت

پارلمانتاريسم با کمک به روشن شدن و . سرکوب طبقاتی محو نمی کند، بلکه آن را عريان تر می گرداند

سازمان يافتن توده های مردم به ميزانی غير قابل قياس با کسانی که در رويدادهای سياسی پيشين فعال 

نمی دارد، بلکه باعث تشديد حداکثر جنگ داخلی در و انقالبات سياسی را از ميان بر ها بودند، بحران

در روسيه به روشنی  ١٩٠۵در پاريس و زمستان  ١٨٧١رويدادهای بهار . طول اين انقالبات می شود

کل بورژوازی فرانسه بدون ترديد با دشمن . نشان داد اين تشديد تا چه اندازه ای می تواند صورت گيرد

ملت، با ارتش خارجی که کشورش را ويران کرده بود، وارد معامله شد، تا جنبش کارگری را درهم 

 –ی را نفهمد يکسی که ديالکتيک اجتناب ناپذير درونی پارلمانتاريسم و دموکراسی بورژوا. بشکند

 رگز بره –که به تصميم قاطع تری توسط قهر توده ای نسبت به گذشته منجر می شود ] ديالکتيکی[
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مبنای چنين پارلمانتاريسمی قادر نخواهد بود ترويج و تبليغی از نظر اصولی مستحکم و پيگير، تبليغ و 

  ... .به پيش برد ،آماده کند "یياستدالل ها"ترويجی که طبقۀ کارگر را واقعًا برای چنان 

ی ين به هدف نهايک مکمل طبيعی گرايش های اقتصادی و سياسی رويزيونيسم عبارت بود از گرايش آ 

ذات  "ی هيچيجنبش همه چيز است و هدف نها": اين جملۀ کوتاه برنشتاين. اليستیجنبش سوسي

تعيين سياست از واقعه . رويزيونيسم را بهتر از شمار زيادی نوشته های تحليلی طوالنی نشان می دهد

، فراموش کردن منافع ای تا واقعۀ ديگر، انطباق خود به رويدادهای روز و تغييرات خرده سياست ها

مقدم پرولتاريا و جنبه های بنيادی کل نظام سرمايه داری، کل تحول سرمايه داری، فدا کردن اين منافع 

از سرشت اين . مقدم در مقابل مزايای واقعی يا فرضیِ  لحظه ای، چنين است سياست رويزيونيسم

ت شکل متنوع به خود بگيرد و هر سياست به روشنی نتيجه می شود که اين سياست می تواند بی نهاي

چند تغييری ناچيز و در زمانی بسيار  ، هر چرخش کمابيش پيش بينی نشده، هر"جديد"مسألۀ کمابيش 

ناگزير، به پديد آمدن اين يا آن گونه از رويزيونيسم منجر می  ،کوتاه در خطوط اساسی تکامل ايجاد نمايد

  .  شود

رويزيونيسم . يشه های طبقاتی آن در جامعۀ مدرن تعيين می کنداجتناب ناپذير بودن رويزيونيسم را ر

ی به وضعيت داشته باشد، شکی يهيچ سوسياليست انديشمندی، که کمترين آشنا. پديده ای بين المللی است

و اکنون (در اين ندارد که رابطۀ بين ارتودکس ها و برنشتاينی ها در آلمان، ِگديست ها و ژورسيست ها 

در فرانسه، فدراسيون سوسيال دموکراتيک و حزب کارگری مستقل در بريتانيا، ) ست هابه ويژه بروسي

بروکر و  واندرولد در بلژيک، انتگراليست ها و رفرميست ها در ايتاليا، بلشويک ها و منشويک ها در 

ط ملی و عوامل تاريخی در وضعيت کنونی امور يروسيه، آری در همه جا به رغم اختالفات عظيم شرا

در درون جنبش سوسياليستی بين المللی  "تقسيم بندی"در واقعيت، . ين کشورها، اساسًا مشابه استا

در کشورهای مختلف صورت می گيرد که نشان دهندۀ پيشرفت عظيمی در  يکسانیاکنون براساس خط 

مقايسه با سی يا چهل سال پيش است، هنگامی که گرايش های ناهمگون در درون جنبش سوسياليستی 

 "سنديکاليسم انقالبی"که در کشورهای التين به عنوان  "رويزيونيسم چپ". واحدی مبارزه می کردند

البريوال در ايتاليا : "اصالح می کند"شکل گرفته است نيز خود را با مارکسيسم انطباق می دهد و آن را 

می  ،درست درک شده و الگاردل در فرانسه فراخوان گذار از مارکسی که بد فهميده شده به مارکسی که

    ٥٧»...دهند

                                                            
 .١۵، جلد ١٩۶٣لنين، مجموعۀ آثار، ترجمۀ انگليسی، پروگرس، مسکو،  -  ٥٧
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  ٢پيوست 

بحثی دربارۀ مراحل و ) و توضيحات آنها ٨٢، ٨١و  ٨٠، ٧٩بند های ( ۶، فصل منطقهگل در کتاب 

يا لحظات مختلف انديشه يا منطق دارد که نقل برخی نکات آن در زمينۀ شکاکيت و رابطۀ آن با 

  :سدهگل می نوي. ديالکتيک در اينجا مفيد به نظر می رسد

، )understanding(جنبۀ مجرد يا ادراک ) الف: آموزۀ منطق به لحاظ شکل دارای سه جنبه است « 

يا جنبۀ عقل مثبت ) speculative(جنبۀ اولی ) ، پ]سلبی[جنبۀ ديالکتيکی يا جنبۀ عقل منفی ) ب

يدۀ  منطقی هرگونه پد "لحظۀ"سه بخش منطق نيستند، بلکه سه مرحله يا سه  اين سه جنبه،]. ايجابی[

)logical entity (يعنی هرگونه مفهوم و هرگونه حقيقتی اند «) هگل سپس اين سه جنبه يا سه ). ٧٩بند

  :مرحله را چنين توضيح می دهد

ادراک، : و تمايز آنها از يکديگر می چسبد] ويژگی ها[، به ثبات خصلت ها ادراکانديشه به عنوان «

  )٨٠بند (» تلقی می کند که از خود دارای وجود و دوام استهر مجرد محدودی از اين گونه را چيزی 

با دگماتيسم و  ،روشن است که اگر انديشه به لحظۀ ادراک، آن چنانکه در باال تعريف شده، محدود شود

ادراک هم ] لحظۀ [«اما به رغم آن، از ديد هگل . به لحاظ منطقی با منطق صوری مواجه خواهيم بود

فلسفه هرگز نمی تواند بدون فراخوان «: می افزايداو . » اجتناب ناپذير استدر عمل و هم در تئوری 

ادراک مجرد متناهی . »به پيش رود ،های سخت ادراک برای نکات ويژه پس از آنچه گفته می شود

بدين سان هگل مرحله يا . به نفی می رسد ،هنگامی که به نهايت خود برسد و بخواهد از آن فراتر رود

  :يالکتيکی آموزۀ منطق را چنين تعريف می کندد، يا جنبۀ ]عقل سلبی[فی لحظۀ عقل من

به ضد خود ] که در مرحلۀ ادراک به دست آمدند[، ويژگی های محدود يا متناهی مرحلۀ ديالکتيکیدر «

: هگل در اينجا نکتۀ جالبی را توضيح می دهد که در بحث ما آموزنده است). ٨١بند (» گذار می کنند

به ويژه  –ی که اصل ديالکتيکی توسط ادراک به صورت جداگانه و مستقل به کار رود اما هنگام«

ديالکتيک به شکاکيت تبديل می  –آنچنان که در کاربرد آن در زمينۀ نظريات فلسفی ديده می شود 

  ).٨١بند (» .صرف  تجلی می کند ِ  گردد؛ که در آن نتيجۀ حاصل از عمل ديالکتيک به صورت نفِی

درست . شکاکيت را نبايد به معنی آموزۀ شک در نظر گرفت«: يحات اين بند چنين می خوانيمدر توض 

يم شکاک در مورد نکتۀ مورد نظرش شکی ندارد و آن عبارت است از هيچ بودن يتر اين است که بگو

کسی که فقط شک دارد هنوز به اين اميد چنگ می زند که شکش برطرف شود و . هر وجود متناهی
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آنچه به طور . گاه های معينی که او ميان آنها در نوسان است معلوم گردددو صحت يکی از دي استحکام

شکاکيت نوميدی کامل دربارۀ هر آن چيزی است که . بسيار متفاوتی است چيز ،ويژه شکاکيت نام دارد

 يت غالبًاحتی تا به امروز از شکاک«: هگل سپس می افزايد» ... ادراک آن را پايدار به حساب می آورد

و بنابراين دشمن فلسفه، تا آنجا که فلسفه ] ايجابی[همچون دشمن مقاومت ناپذير هرگونه شناخت مثبت 

اما در اين اظهار نظر نوعی کژفهمی وجود . با شناخت مثبت سر و کار دارد، سخن به ميان می آيد

چون  ،يت ترس داشته باشددر شکل ادراک مجرد است که بايد از شکاک] محدود[تنها فکر متناهی . دارد

فلسفه، اصل شک کردن را همچون عملکرد فرعی خود در شکل . يارای مقاومت در برابر آن را ندارد

] ديالکتيک سلب[به نتيجۀ ديالکتيک منفی  اما فلسفه، برخالف شکاکيت، صرفًا. ديالکتيک ادغام می کند

  ».خرسند نمی شود

   :می رسد، که عقل مثبت است ،شهبدين سان هگل به مرحله يا لحظۀ سوم اندي

 در تضاد و) احکام(شامل وحدت نهاده ها  مرحلۀ عقل مثبتيا  »]speculative[ مرحلۀ اولی«

  ) ٨٢بند (» .امر تصديقی يا مثبتی که در تجزيه و در گذارشان نهفته است –تقابلشان است 

يک مثبت است چون دارای نتيجۀ ديالکت) ١: هگل سپس سه نکته در مورد اين مرحله بيان می کند

بلکه نفی احکام خاص معينی است  ،يا چون نتيجۀ آن هيچ توخالی و مجرد نيست ،محتوای معينی است

از اينجا نتيجه می شود که ) ٢. بی واسطه چبه اين دليل که منتجه است و نه هي –که در نتيجه نهفته اند 

اما در همان حال انضمامی است، چون  ،چند ممکن است انديشه و مجرد باشد هر» معقول«که نتيجۀ 

تجريدهای صرف و افکار صوری کار . بلکه وحدت احکام متمايز است ،وحدت صوری ساده نيست

منطق ادراک صرف در منطق اولی نهفته ) ٣. نيستند، که بايد تنها به افکار انضمامی بپردازد ،فلسفه

به دست » معقول«ر ديالکتيکی و عنصر است و می توان به دلخواه  آن را با روند سادۀ حذف عنص

   .آورد

ۀ عقل منفی را در نظر بگيريم و به عقل مثبت نرسيم يعنی ببدين سان اگر در تفکر ديالکتيکی تنها جن

به شکاکيت خواهيم رسيد به ويژه  ،عنصر تصديقی و مثبتی در روند نفی و گذار به دست نياوريم

يک ويژگی ديگر . تلف يا تئوری های گوناکون باشدهنگامی که موضوع عقل منفی، فلسفه های مخ

و يا حتی می توانند محصول [عناصر پايداری که محصوالت ادراک هستند به شکاکيت اين است که 

  .پای بند نباشيم] عقل مثبت در زمينه های معينی باشند
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يزيونيسم ما شاهد اين دو ويژگی در تحليل بافراست در زمينۀ بررسی رابطۀ بين مارکسيسم و رو

ۀ گذار ظقادر نيست لح ،بافراست در اين رابطه که آن را وحدت و مبارزۀ اضداد تصور می کند. هستيم

ی يبايد در محتوا مارکسيسم به رويزيونيسم و يا عکس آن را به طور مشخص و با نتيجه ای که قاعدتًا

) ـ که نيستند الکتيکی باشندزوج دي اگر مارکسيسم و رويزيونيسم واقعًا(جلوه گر شود ) ايجابی(مثبت 

 ،از سوی ديگر چنانکه ديديم. به عبارت ديگر نفی او در حالت نفی ساده باقی می ماند. توضيح دهد

او معتقد است که . بافراست به اصول و مبانی مارکسيسم همچون عناصر پايدار و ثابتی نگاه نمی کند

رچند قادر نيست حتی يک مثال بياورد که ه(اين اصول از مبارزه با رويزيونيسم به دست می آيند 

پيش از ظهور رويزيونيسم به  به عبارت ديگر اصول ثابت و پايداری که اساساًً ،)را تأييد کند ادعای او

محصول مبارزۀ  ،و حتی اگر برخی از آنها پس از رويزيونيسم به دست آمده باشند ،دست آمده اند

  .  مارکسيسم و رويزيونيسم نيستند
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  ٣پيوست 

  » نقد ديالکتيک و فلسفۀ هگل به طور عام«بررسی ديالکتيک سلبيت هگل در 

  نوشتۀ مارکس

ديالکتيک [ديالکتيِک منفی بودن ] يعنی[ی آن يهگل و نتيجۀ نها پديده شناسی] کتاب[دستاورد برجستۀ «

آفرينِی  - خود به مثابۀ اصل محرک و مولد، در درجۀ نخست عبارت از اين است که هگل، ] سلبيت

انسان را همچون يک فرآيند تصور می کند، عينيت يابی را همچون از دست رفتِن عين، همچون از 

می يابد و انسان عينی را در کارخودبيگانگی و تعالِی اين از خود بيگانگی می بيند؛ و در نتيجه جوهرِ  

جهت گيری واقعی و فعال . کنددرک می کاِر خود او را همچون نتيجۀ  –واقعی حقيقی زيرا  انسان –

يعنی همچون موجود (انسان به خودش به مثابۀ وجودی نوعی، يا تجلی او همچون وجودِ  نوعِی واقعی 

چيزی که به   –ِ خود را نمودار سازد  قدرتِ  نوعیتنها هنگامی ممکن است که انسان تمام ) انسانی

، و به همۀ -ا در نتيجۀ تاريخ امکان پذير است نوبۀ خود تنها از طريق عمل تعاونی همۀ انسان ها، تنه

بپردازد که اين نيز به نوبۀ خود تنها در شکل ] چيزهای عينی[اين قدرت ها نخست همچون عين 

  .بيگانگی ممکن است

او زير عنوان  پديده شناسی] کتاب[ما اکنون يک جانبگی و محدوديت های هگل را که در فصل آخر 

، رابطۀ پديده شناسی با پديده شناسیی دهيم، فصلی که روح فشردۀ آمده نشان م" شناخت مطلق"

  .نها با يکديگر استآهگل نسبت به هر دو و رابطۀ  آگاهیو نيز  ٥٨ديالکتيکِ  اولی

را  کاراو . موضع هگل، موضع اقتصاد سياسی مدرن است: يمياين نکته را از پيش بگو بگذاريد عجالتًا 

 او صرفًا: چون جوهر انسانی که در مقابل آزمون سر برمی آوردهم –انسان می فهمد  جوهرهمچون 

از خود در درون  شدِن انسان برای خودکار عبارت است از . جنبۀ مثبت و نه منفِی کار را می بيند

 ذهنِی تجريدیتنها کاری که هگل به رسميت می شناسد کارِ  . از خود بيگانهيا به مثابۀ انسان بيگانگی 

 از خود بيگانگی انسانی که خود را می شناسد –فلسفه است  جوهر گل چيزی را کهبنابراين ه. است

، جوهر انسان می انگارد و در تمايز با فلسفۀ  –ای که موضوعش خود اوست  از خودبيگانهيا علم 

پيش از خود، قادر می شود جنبه های مختلف فلسفه اش را با يکديگر ترکيب کند و آن را به مثابۀ تنها 

                                                            
  )رجوع کنيد ٢برای توضيح ديالکتيک اولی از ديدگاه هگل به پيوست (،  » oola « تلفظبا  -  ٥٨
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کارِ  فيلسوفان ديگر، اينکه مراحل مختلف طبيعت و خودآگاهی مجرد يعنی زندگی . ه ارائه دهدفلسف

. شناخته می شودفلسفه  عماِلانسانی را به مثابۀ مراحل خودآگاهی درک کردند، برای هگل همچون َا

  ».بنابراين علم او مطلق است

دست مارکس، ( .گل می پردازده» پديده شناسی روح«مارکس پس از آن به نقد فصل آخر کتاب  
، ترجمۀ انگليسی، انتشارات پروگرس، مسکو، چاپ هفتم، ١٨٤٤نوشت های اقتصادی و فلسفی 

 ). ١٣٢-١٣٣، ص ١٩٨٢

  )ديالکتيک سلبيت(بارۀ ديالکتيک منفی بودن توضيحاتی در

 la(ليسی، انگ) the dialectic of negativity(ديالکتيک منفی بودن يا ديالکتيک سلبيت را به جای 

dialectique de la négativité ( فرانسوی و)der Dialektik der Negativität ( آلمانی به کار

نخست اينکه : مبهم و ناروشن استبه دو دليل  ،جمله ای که بافراست از دونايوسکايا نقل کرده. برده ايم

» ديالکتيک منفيت«يا تعريف نشده است، دوم اينکه چنين وانمود گشته که گو» ديالکتيک منفيت«

مارکس چنانکه در . در حالی که اين اصطالح از هگل است ،اصطالح مارکس است) دياکتيک سلبيت(

اينجا درک و تعريف  ما در. باال می بينم اين مفهوم هگلی و نقاط قوت و ضعف آن را بيان کرده است

او می » پديده شناسی روح«ب و ديالکتيک سلبيت را به نقل از کتا) منفی بودن(خود هگل از سلبيت 

   :آوريم

ذات زنده عبارت است از وجودی که سوژه در حقيقت است و يا به بيان ديگر وجودی است که در «

خود پيش نهادگی [ مطرح کردن خوداما تنها تا آنجا که ذات، بيانگر حرکت  ،حقيقت واقعيت دارد

ذات به عنوان سوژه، منفی بودن . تِ خويشتن اس يا ميانجی بين ديگری شدن و خود ،است] خويش

عبارت است از تقسيم بسيط به دو بخش و يا ] ذات همچون سوژه[بدين علت که : ناب است] سلبيت[

و مقابل آن ] عاری از تخالف[تبديل شدن آن به دو پارۀ متضاد، که به نوبۀ خود نفی اين تنوِع بی تفاوت 

 –ِ خويش در ديگر بودگی است که حقيقی است  زتاب خود، يا بادخو ۀاست؛ تنها اين برابرِی باز سازند

حقيقی . آنچنان که هست بی واسطهآنچنان که هست و نه وحدت  آغازين و اصيلو نه نوعی وحدت 

ِ خويش، دايره ای که از آغاز، هدف ويژۀ خود را غايت خود فرض می  خود] شدنِ [ِ  يعنی صيرورت

» ، اما از طريق تحقق تکامل يافتۀ خود و از طريق هدفشواقعی است کند و قرار می دهد و حقيقتًا

   )١٧-١٨تشارات اوبيه، ص ن، جلد اول، ترجمۀ فرانسوی، ا»پديده شناسی روح«(
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وحدت و تضاد وجود ) سوژه(بين ذات همچون هستی بی واسطه و ذهن پديده شناسی، از ديد هگل در 

ز ديد هگل خود آگاهی و غايت است و چون سوژه ا ،هستی بی واسطه در سوژه حقيقت دارد. دارد

خود هستی بی واسطه آگاهی يا مفهوم کلی است که با مطرح . حقيقت هر چيزی همان غايت آن است

، به صورت سوژه از خود جدا )يعنی در حرکت به خود آگاهی(کردن خود، يا در روند شناختن خود 

يز حرکت را به صورت ذات به عنوان بدين سان هگل تضاد بنيادی و ن. سوژه نفی ذات است. می شود

سوژه که همان از خود جدا شدن ذات و يا تقسيم يک به دو بخش يا دو پارۀ متضاد است، سلبيت ناب 

  .می نامد

با دقت در گفته های هگل در می يابيم که منظور او از منفی بودن، سلبيت ديالکتيک، همان تضاد يا 

اد است که نقطۀ اصلی تمايز ديالکتيک نسبت به منطق تقسيم يک به دو پارۀ متضاد يا وحدت اضد

از ديدگاه منطق صوری و نيز از ديدگاه متافيزيک، هر چيزی خودش است . صوری و متافيزيک است

اين چيزی است که هگل آن را وحدت آغازين يا وحدت بی . و اين، وحدت يا اين همانی، مطلق است

يا سلبيت، تقسيم اين چيز واحد، اين امر بسيط، به دو چيز  نقطۀ آغاز ديالکتيک، تضاد. واسطه می نامد

ضد هم است، وحدت چيزی نيست جز وحدت اضداد و امری نسبی، موقت و مشروط است، در حالی 

ی هر يبدين معنی که از يک سو پيدا. که تضاد يا مبارزۀ اضداد، اصل بنيادی مطلق و هميشگی است

طب ضد هم و تأثير متقابل آنها بر يکديگر، و از سوی ديگر نتيجۀ وجود دو ق) هر کل واحدی(پديده 

با ديد ديالکتيک ماترياليستی، مثال زير به صورتی . تقسيم خود اين پديده به دو قطب ضد هم می باشد

، يعنی به دو قطب ضد هممحصول به  دو پاره شدنبا : روشن سلبيت ديالکتيک را توضيح می دهد

حال اگر پرسيده شود کاال چيست؟ . تبديل می شودصول به کاال ارزش مبادله و ارزش مصرف، مح

و نيز کاال وحدت موقت،  استپاسخ داده می شود که کاال تضاد ارزش مبادله و ارزش مصرف 

  .  مشروط و نسبی اين دو ضد است

نوشته، اصطالح ديالکتيک منفی بودن ] ١٨٠٧[» پديده شناسی روح«هگل در آثاری که بعد از 

ا کمتر به کار می برد و بيشتر به جای آن از ديالکتيک يا تضاد يا تقسيم بسيط با دو پارۀ ر) سلبيت(

 ،است] ١٨٣٠[که جلد اول دانشنامۀ علوم فلسفی هگل » منطق«مثال در کتاب . متضاد استفاده می کند

  :، در توصيف ايده چنين می نويسد٢١۴، پاراگراف ]صورت معقول[در بخش دکترين مفهوم 

و اين معنی (ناميد ] خرد[آن را می توان عقل . را می توان به راه های گوناگون توصيف کردايده «

و امر واقعی؛ وحدت محدود و ] انديشه وارگی[عين؛ يا وحدت ايده آل  -يا ذهن) فلسفی ويژۀ عقل است

ارد؛ را در بطن خود د] فعليت[، وحدت روح و جسم، امکانی که تحقق ]متناهی و نامتناهی[نامحدود 
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همۀ اين توصيفات صادقند . چيزی که از طريق آن می توان طبيعت را همچون موجود انديشيد و غيره

خويشتنی  - زيرا ايده تمام روابط ادراکی را شامل می شود و همۀ آنها را در مجموعۀ بی نهايتی از خود

  . و بازگشت به خود دربر می گيرد

اما . آنچه دربارۀ ايده گفتيم در نفس خود متضاد است امر آسانی است که نشان دهد هر ٥٩برای ادراک

ِ عقل است  اين کار که کار. يم در خود ايده، اين جبران فعليت می يابدياين قابل جبران است يا بهتر بگو

ادراک می تواند ثابت کند که ايده چيزی است در نفس خود . ِ ادراک، ساده نيست مسلمًا به اندازۀ کار

صرفًا ذهنی است و همواره با عينی تقابل دارد؛ زيرا وجود، چيزی غير از مفهوم  زيرا ذهنی: متضاد

است و نمی تواند از آن به دست آيد؛ زيرا محدود فقط محدود است و ضد نامحدود و نمی تواند با آن 

اما عکس همۀ اينها دکترين . يکی باشد و به همين طريق دربارۀ همۀ موارد توصيف شده استدالل کند

منطق نشان می دهد ذهنی ای که بايد تنها ذهنی باشد، محدودی که بايد تنها . ق را تشکيل می دهدمنط

هم در تضادند و به ضد  محدود باشد، نامحدودی که تنها نامحدود باشد، و مانند آن، حقيقت ندارند بلکه با

ب متضاد در هم می بدين سان اين گذار صورت می گيرد و وحدتی که در آن دو قط. هم تبديل می شوند

آميزند و به عواملی تبديل می شوند، که هر يک صرفًا وجودی بازتابی دارند، و خود را در حقيقت 

  .خويش آشکار می کنند

اينکه او دو قطب  نخست. ادراکی که درمقابل ايده سر بلند می کند، دچار کژفهمی دوگانه ای می گردد

، نه بدان سان )برند به هر شکلی که بخواهند تظاهر يابند که تا زمانی که در وحدت به سر می(ايده را 

. بلکه همچون انتزاعاتی بيرون از آن در نظر می گيرد ،که در وحدت کنکرت شان تشخص يافته اند

همچنين در فهم رابطۀ بين آنها، حتی هنگامی که اين رابطه صريحًا بيان شده باشد، دچار اشتباه می 

ِ فعلی را که در گزارۀ های تصديقی به کار می رود از نظر دور می دارد  سرشت بدين سان مثًال. شود

  . ٦٠بلکه کلی است ،و توجه ندارد که فرد يا ذهن، سرانجام فرد نيست

                                                            
به ) به فرانسوی entendement به انگليسی و understandingبه آلمانی،  Verstand( از ديد هگل، ادراک  -  ٥٩

  ).است توضيح از ما.  (، يا شناخت ويژگی معين است)متناهی(معنی شناخت امر جداگانه يا محدود 

فرد ) وحدت(شد که يکی بودن می با» ستسقراط انسان ا«ی مانند يدر گزاره ها بودنفعِل  منظور هگل مثًال -  ٦٠

  ) است توضيح از ما. (را بيان می کند) انسان(با کلی ) سقراط(
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هويتی ايده دربر دارندۀ نفی خود و  - اينکه خود –اينکه ادراک، بر اين باور است که بازتاب ايده  دوم

اما خود ايده، . خارجی است که در درون خود ايده وجود ندارد انعکاسی –در نتيجه شامل تناقض است 

ديالکتيکی است که همواره تقسيم می شود و خودهويتی را از غيريت يافته، ذهنی را از عينی، محدود 

تنها در اين معنی است که ايده، آفرينش دائم، زنده . را از نامحدود، روح را از جسم متمايز می کند

  »...دائم است بودنِ  دائم و روح

ايده ماهيتًا روند است، زيرا هويت آن، هويت «: می نويسد ٢١۵پاراگراف در هگل همچنين در همانجا، 

ِ مطلق است و بدين دليل،  ، سلبيت]مفهوم[است، تنها تا آنجا که ] صورت معقول[آزاد و مطلق مفهوم 

کليتی که فرديت است، به خود ايده، چرخۀ حرکت است که در آن مفهوم، به مثابۀ . ديالکتيکی است

مفهوم برای ذات آن، از طريق ديالکتيک  خصلت عينيت و ضد آن را می دهد و اين خارجی بودنِ 

  .راه خود را به ذهنيت بازمی يابد ،درونی اش

انديشه و هستی، يا  وحدتروند است، نتيجه می شود که بيان مطلق، به عنوان ) از آنجا که ايده، الف

از آنجا . زيرا وحدت بيانگر هويتی مجرد و آرام است: نامحدود و غيره نادرست است وحدت محدود و

...] انديشه و هستی و  وحدتمطلق به عنوان [ايده ذهنيت است، نتيجه می شود که عبارت باال ) که ب

بيانگر  از آن سخن گفته می شود صرفًا] در اينجا[وحدتی که . به اعتبار ديگری نيز نادرست است

بدين سان به نظر می رسد که نامحدود با محدود، ذهن با . ر مجازی و زيرين وحدت راستين استحضو

ِ منفی ايده، نامحدود محدود را، انديشه هستی را و  اما در وحدت. عين و انديشه با هستی خنثی شود

بايد از ايده وحدت ايده عبارت است از انديشه، بی نهايت و ذهنيت و در نتيجه . ذهن عين را می پوشاند

ِ پوشاننده  ِ پوشاننده، انديشۀ پوشاننده و بی نهايت همچون ذات، متمايز شود، همان گونه که بايد ذهنيت

از ذهنيت يک جانبه، بی نهايت يک جانبه و انديشۀ يک جانبه که به هنگام تعريف و تصديق فرو کاسته 

، ص ١٩٨٢ات دانشگاه آکسفورد، هگل، منطق، ترجمۀ انگليسی، انتشار(» .می شود، متمايز گردد

٢٧٨-٢٧٩(  

مشاهده می شود که مفاهيم تضاد، تقسيم يک به دو پارۀ متضاد، ديالکتيک، وحدت منفی يا وحدت 

  .بسيار نزديک اند) ديالکتيک سلبيت(اضداد، از ديدگاه هگل با ديالکتيک منفی بودن 
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